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বিজ্ঞাপন 

«প্রীমেয় ?রতবীবলী, ৮ মহান্ুভব গ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাঁশয় কর্তৃক 

গ্রথিত 1 দ্যাভষণ মহাশর, বেদান্ত সত্রের গোবিন্দ ভাষ্য 'প্রণয়নানস্তর, 

ভাষ্যে যে সকল প্রমেয় নিণীত হইয়াছে, সেই সকল প্রমেয় রত্ুই ইহাতেও 

সনিবেশিত করিয়াছেন। «প্রমেয়-রত্বাবলী”” অতি ক্ষদ্রাকার হইলেও মার ও 

গেখরবাদি সদ্গুণ পরিপূরিত। ইহার স্ গুণের পর্রচর অধিক কি বলিব । 
যেএক একটি প্রমেয়নত্ব সঞ্চষ করিতে হইলে, অত্যন্ত ছুবহ সেই ভাষ্য- 

রত্বীকরের গভীর অভ্যন্তর প্রবেশ ব্যতিরেকে কোন মতেই আর প্রাপ্ত 

হইবার সম্ভব নাই! এমন কি বহু আয়াস পুর্বাক এ রত্বাকরাভ্যন্তরে 

প্রবিষ্ট হইয়াও, সকল গুলি একেবারেই মে লাঁভ করিতে সক্ষম হওয়া যায়, 

তাঁহাও অনিশ্চিত । এই প্প্রমেয়রন্রাবলীতে” সেই প্রমেয় রত্র গুলি 

একত্রে সন্নিবেশিত থাকার, সকলে অনায়াসেই ছুদ্গত করিতে সক্গন হয়েন। 

কিন্তু সম্প্রতি ইহাও সংস্কুত ভাষানিবন্ধন, সর্বসাধারণের অন্থবোপঃ ও ঘুদ্রাঙ্কন- 

বিরহে অস্ুলভ থাকায়, আমি অনুবাদ পুর্ধক মুদ্রাঞ্িত করিলাম। অন্থুবাদ- 

বিষয়ে কেবল মূল অবলম্বনে মম্পূর্ণ গ্রস্কুট অর্থ হওয়ার অসন্তব বিধাঁয়, 

টাকার অনুযায়িক অনুবাদ করা হইয়াছে! এবং যে সকল শ্রুতির, মত বিরোধ 
ঘঁটিবার সম্ভব না থ[কাঁয়, টীকাতে সম্পর্ণ ব্যাখ্যা করেন নাই । সেই মকল 

এতির শ্রীমৎ্শঙ্করাচার্ষোর ভাবা দৃষ্টে অনুবাদ কর1 হইয়াছে । ইহার অন্ধু- 
বাদে গ্রাবৃন্ত হইয়া, আমি কতদূর কৃতকার্ধ্য হইয়াঁছি বলিতে পারি না। 
কারণ এতাদৃশ দর্শনরূপ গ্রন্থের অনুবাদ কতদূর ছুবহ, বোধ হয় স্থৃবিজ্ঞ মাত্রেই 
অবগত আছেন। তবে কেবল, খত দূব হয় সর্ব সধারণের হৃদর়ঙ্গম করিবার, 

অভিলাষে এতাদৃশ ছুরূহ কার্থ্য প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে মাধারণে গ্রহণ 
করিলে আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিব, বিএধিক মিতি। 

সাং কলিকাতা, সভাঁবাজার। 

নন্দরাম সেনের গলি। শ্রীগোকুলচক্দ্র গোম্বামিনঃ। 
মন ৯২৮৪৮ ) 





প্রথম প্রমেয় ৷ 

শীপ্বীগৌরাক্ষদেবোজয়তি ॥ 

জয়তি শ্রীগোবিন্দে। গোপীনাথঃ ম মদনগোপালঃ | 
বক্ষ্যামি ষস্য কৃপয়া প্রমেরর ব্রাবলাং সুক্ষ্াং | ১॥ 

৬ 

চে 

গৌড়োদয়মুপযাতস্তমঃ সমস্ত নিহন্তি যো যুগপৎ । জ্যোতিম্চয়ো 
ইতিশীতঃ পীতস্তমুপান্মহ্থে কৃতাগীলয়ঃ ॥ বিদ্যাভুবণ পরনাম্রাবলদেবেন 
আগে বিন্দৈকান্তিনাব্রক্স্ত্রেষু গোবিন্দভাঁষ্যা1ভধানহৎ ব্যখ্যানৎ বির- 
চিতহ॥ অথকৈশ্চিচ্ছিটৈর্ভাষ্য প্রেমেযাণি পরিপৃষ্টঃ স তানি সংক্ষে- 
পাদ. বক্ষমনিরিপ্লা়তৎপুর্য়ে মঙ্গলনাচরতি জয়তীতি ॥ কীদৃশঃ 
ভ্ীগোবিন্দঃ ইতাহ গেপীনাথো বল্লবীকান্তঃ, মদয়তি মনাঁংসি ভক্তা- 
নামিতি মদনঃ, গাও পাঁলয়তীতি গোপালঃ, ততঃ কম্মধারয়ঃ | স্যটার্থ- 
মন্যৎ। শ্লেষেণ বন্দাটিবী মথিষ্ঠিতাঁনাৎ শ্ীগো।বিন্দাদি সহজ্ঞাঁনাঁং নিখিল. 
উচতন্যভক্তাভীষ্টানাৎ ত্রয়াণামচ্জাবতারাঁণাৎ জয়াশহসনহ | উভয়তঃ 
প্রণতিলক্ষণমন্গলৎ কৃতৎ জয়তিন1 তস্যাক্ষেপাঁৎ 7 ১ 
পপ ৯ পিস ০ শিস, পাস ০ পাশ শাপলা ০ পতি 

মহান্ুভব বলদেব বিদণাভূষণ মহাশয় ও টি গোবিন্দ- 
ভাষ্য নামক ব্যাখ্যান রচনানস্তর, কতিপয় শিষ্য কর্তৃক, 
গোবিন্দভাষ্যে কল্টি প্রমেয় প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা পুষ্ট 
হওতঃ» অতি সংক্ষেপে সকলের বোধসৌকধ্যার্থে সেই সমস্ত 
প্রমেয় নির্ণয় করিবেন বলিয়। নির্বিদ্ধে পরিসমাপ্তি নিমিত্ত 
প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। 

ৈ 



ই গ্রমেয় রক্বাবলী। 

ভক্ঞ্যাভীসেনাপিতোষংদধানে ধর্ীধ্যক্ষে বিশ্বনিস্তারি- 

নান্নি। নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্য রূপে তত্ে তম্সি- 
নিত্যগান্তাং রতিনছি ॥ ২ ॥ 

আনন্দভীর্থ নামা সৃখময় ধাম। যতি জায় | : - 

ংসারা৫ব তরণিং ষমিহ জনীঃ বীর্তয়তি বুধাত ॥ ৩ ॥ 
এ  জ 

পুনরপি ভত্র রতি প্রার্থনৎ নঙ্গলনাহভক্ত্যেতি। তন্বে পরমাত্মানি 
কৃষেঃ এতিজুখ বাঁক্যগ্রভেদেস্যাৎ ম্বরূপে পরমাত্মনীতিবিশ্বঃ | 

কীদৃশীত্যাহ ভক্তাভানেনপীতি যথা প্রত্তরোদ্দেশেন নামোচ্চারয়ত্য- 

জণিলে তু্টি দূন্টা, বর্শা শাঁমব্যক্ষে শ্ীবর্তকে, নিতাআনিন্দে।ষস্য তন্িতা!- 
নন্দ নান্তিদ্বৈতৎ দেহদেহিভেদোবসা তদট্বৈতহ চ ট০তন্যৎ বিজ্ঞান- 
ধেতিকক্মধাঁরয়ত, তদ্ধপেতদ।স্মকে। পক্ষে, কলাবম্মিষ শীকৃষণঃ সংকর্ষণেন 

শঘুনাচসহিতে!জ না নুস্ধা্তমবতত।র । তত্র ীকৃষ্তস্য টতন্ট ইতি সংকর্ষ- 

পন্য সেত্যানন্দ ইতি শস্তে দ্বিতইতি নামাডৎ» তশ্মিনথ ত্রিকূপে তত্বে নে 
ব্রতিন্িত্য মাস্তাঁং। অদ্য প্রাগৃবৎ প্রমাণ ত্বত্রাকরগ্রন্থাদ গ্রাহাং ॥ ২| 

বর্বাচার্য্যৎ প্রণমতা। নন্দেতি। আনন্দতীর্থ ইতি উমধ্াচার্ঘযসা 

নামান্তরৎ যতিঃ পরিব্র উঃ তরণিং লৌকাহ ॥ ৩] 

তক্তগণের মনোমদনকাঁরী গোকুলপালক বল্লবীজনবল্পভ 

সেই শ্রীমান্গোবিন্দ জয়যুক্ত হউন । খাঁর কৃপাবলে আমি 
সৃন্মন। প্রমেয়রত্রাবলী বিস্তার করিব ॥ ১ ॥ 

পুনর্ববার শ্রীকৃষ্ণ রতি প্রার্থনরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। 
যিনি ভক্ত্যাভীসেও জীবের প্রতি আনন্দিত, ও খাহাঁর নাম 

উচ্চারণমাঁত্রে অখিল বিশ্ব নিস্তার প্রাপ্ত হয়, ও যিনি ধর্ম 
প্রবর্তক । সেই নিত্যানন্দ অদ্বৈত চৈত্ন্যরূপ তন্বে আমা- 

দিগের রতি নিত্যই প্রবদ্ধিতা হউক ॥ ২ ॥ 



গ্রথম গ্রমেয়। ও 

ভবতি বিচিন্ত্যা বিছুষা নিরবকরা গুরুপরম্পরা নিত্যং 
একান্তিত্ব সিধ্যতি যয়োদয়তি যেন হরিতৌষ? ॥ ৪ ॥ 

যুক্ত পানপুরাণে। 

জী বিহীন] যে মন্ত্রাস্তে বিফল! মতাঃ। 

অতঃ কলো। ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদ[য়িনঃ ॥ 
শ্রী ব্রহ্ম রুদ্র সনক। বৈষ্ণব।ঃ ক্ষিতি পাবনা? | 

চত্বারস্তেকলৌ ভাব্যা হ,ৎকলে পুরুষোন্তমাহ॥ ইতি ॥৫ ॥ 

 ভাষ্যশ্রমেয়াণি যতে'লব্ক নি, সা ও গুকপরম্পরাধ্যেয়েত্যাই ভবতীতি। 

গুকপ 'ম্পর] দেশিকবংশঃ) “পরম্পরা পরীপাট্যাৎ সন্তানেহপিবধে কৃচি- 

দিতিবিশ্বঃ। নিরবকরা নির্দোষ], তদ্যাধ্যানেন কিহস্যাদিতাত্রাহঃ যয 

পরম্পরয়! ধ)তয়া ধ্যাস্তরেক।ভিত্বৎ সিধাতি হরেক নিষ্ঠত্বৎ ভবাতিঃ যেনৈ- 

কান্তিত্বেন হরিতে উদয়তি। 4তেষাহ জ্ঞানীনিতাযুক্তএকভক্তির্বিশিষ্য- 
তে । প্রিয়েছি জ্ঞানিনোত্যর্থ মহৎস চ মম প্রিয় ইত্যাদিল্য.তেঃ 1৪ & 

অনন্তর ূ্বাচার্যের প্রণাম করিতেছেন । আনম্দতীর্থ- 

নামক স্খময় ধামন্বরূপ যে যতি, তিনি জয়যুক্ত হউন । 
বৃধগণের! ধ।হাকে সংসার সাগরের তরণিরূপে কীর্ভন করিয়া 

থাকেন ॥ ৩ ॥ 

ভাঁষ্যে নিণাত প্রমেয় সকল, যে গুরুপরম্পরা! 

হইতে লব্ধ হইয়াছে তীাহাদিগের ধ্যান করা অবশ্য বিধেয়, 

ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন। 

পণ্ডিতগণ নির্দোষগুরুপরম্পর! নিত্যই ধ্যান করিবেন । 
যে ধ্যান দ্বারা একান্তিত্ব লাভ হয়, এবং এ একাস্তিত্ব হইলে 
ভগবান্ হরির সাম্ভোঁষ উদয় হয় ॥ ও ॥ 



৪ গ্রমেয় রতাঝলী | 

রামানুজং প্রীঃ্বীচক্রে মধ্বাচার্যযং চতুযুখিঃ। 

শ্রীবিষ্তস্বামিনং রুদ্রে। নিশ্বাদিত্যং চতুঃসন? ॥ ৬ ॥ 
পলি পা শা 

?ময়োপদেশপধপ্রবর্তকাশ্তার* গভূবন্ তেত্যে ধগিঙ্গাপ্রবীহ- 

বদপরে প্রচরিতাঃ ॥  তদ্ভপদিক্টেন পথ! বিনা। মনীরশদল্া 

বিষুদ্মন্্ মুক্তিদ1! ন ভবন্ত'তি, অত্র পাদ্াবাক্যমাহ সংগ্রদায়েতি। 

শিউানুশিউগুরূপদিক্ট। মার্গং সংএদায়ঃ । শিষ্টতৃৎ বেদপ্রামাণ্যাভ্যু- 

পগন্তত্বং। অতঃসংপ্রদায় বিহীনানীং বিষুকমন্ত্রীণাঁং জপ্তীনামপি বৈফ- 

লাদ্ধেতোঃ কলে তদারন্তে সংগ্রদায়িনঃস্তে কেহভুবন, তত্রাহ আতি, 

পুকষোত্তমাদিতি জগন্নীথাৎ ত প্রেরণাত্তৎক্ষেত্রাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ 

আঁদিভূতান্তেচত্বারঃ স্যব্যসংপ্রদায়ান্ পৌ়ান্ বীক্ষয স্ববংশোষু 

তদ্ধ ধর্যাংশ্তত্তর্ক্রুরিত্যাহ রামেতি | ভ্রীল্ষনীঃ স্যসংপ্রদায় প্রবর্তীনক্ষ" 

মতয়1 রামামুজহ স্ীচক্রে স্ফূটা ধম ॥ ৬ || 
»্। ৮০ শপ পসরা 
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পদ্মপুরাঁণে উক্ত হইয়াছে ! যথা, 

সম্প্রদায় বিহীন মন্ত্রগণ বিফল হয়, অর্থাৎ তাহা- 

দিগকে জপ করিলেও তাহারা ফল প্রদান করেন্ শা। 

এই হেতু কলিযুগে চারিটি সম্প্রদায় গ্রবর্ক হইবেন্। 

রী ব্রহ্ম রুদ্র সনক, ই'হারাই কলিঘুগে পৃথিবীর পবিভ্রতা 

নিমিত্ত উৎকলে শ্রীপুরুষোন্তম ক্ষেত্রে সম্প্রদায় প্রবর্তকরূপে 

অবতীর্ণ হইবেন ॥ ৫॥ 
/ 

2 রি 

তন্মধ্যে, লক্্মীদেবী রামানুজকে, কম্লীসন মধ্বাচার্যকে, 

মহাদেব প্রীবিষ্ুন্বামিকে, এবং সনক নিম্বা।দত্যকে, সম্প্রাদায়- 

গ্রবর্তন নিম শিষাত্তে স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ 



গ্রথম গ্রমেয়। ৫ 

তত্র শ্বগুরুপরম্পরা যথ1। 

্রীকৃঞ্চ ব্রহ্ম দেবধি বাদরায়ণ সংজ্ঞকান্। 
শ্রীমধ্ব প্রীপদ্মনাভ শ্রীমন্ন হরি মাধবান্্॥ 

অক্রভ্যজয়তীর্ব ভ্রীজ্ঞাননিন্ধু দয়ানিধীন্। 
্রীবিদ্যানিধি রাজেন্দ্র ভয়বর্পা ন্ ক্রমাদ্বরং ॥ 

পুরুষে 'ভম ত্রহ্ধণ্যব্যানতীর্ধাংশ্চ সংস্তমহ | 

ততোলক্ষষীপতিং ীমন্মীধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥ 

তক্ছিষ্যান্ শ্তীশ্বরাদৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্। 
দেবমীশ্বরশিষ্যং প্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে। 
প্রীকুঞ্ণ প্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥ ইতি ॥ 

ইতি গুরু পরম্পরা ॥ ৭ ॥ 

মুখাপ্রয়োজনাভাবাৎ শ্র্যাদিপরম্পরাং বিহবায় স্বকীয়াৎ ব্রহ্মপরম্প- 
রামাহ কৃষ্ণেতি। ব্রঙ্গণত১ শ্ীবৃষ্শিষাত্বং শ্রীগোপাল পুর্বতাপন্যাঁং 
বিশ্ফুটৎ | শ্রীমধমুনের্বাদরায়ণশিষাত্বং তত্বৈতিহাপ্রসিদ্ধং। মেধ 

শঙ্করে। সহশ্রবিদ্দদগোষ্ঠী মধ্যস্থৌ মণিকর্ণিকায়া মনশন্তয়! বিচাঁরং 
চক্রত্বঃ | তত্র নভসি নীলান্ত্র প্রখ্াঃ অর্ধ্ৈদূ্টো ব্যাসো মধমতং ম্বীচকার 

শঙ্করমতৎ ত্বতাক্ষীদিতি প্র্সদ্ধং | তচ্ছিষাঁনিতি তলা মাঁধবেক্দ্রসা 

শিষণান্ শ্রীশ্বরাঁচার্ধ1বৈতাচার্ধ্য নিতানন্দান্। দেবমিতি মাধবেক্দরস্য 
ঈশ্বরঃ, ঈশ্বরসা শীষ টৈতন্ট ই তি। ইত্থঞ্ত্রয়াণাঁং প্রভুণাঁং বহটশ্রি- 
দানীন্তনৈঃ সন্বধ্য স্বন্বগুকপরল্পরাঁ অর্ববর্বোদ্ধব্াা ইতি দর্শিতং। 
যেনেতি ভ্রীটৈতন্ঠেন ।| ৭ | 
০০ 

সামান্তঃ সম্প্রদায় প্রবৃত্তি কথনানভ্তর প্রস্তুত স্বীয় 

গুরু পরম্পরা কহিতেছেন। যথা। 



প্রমেয় রত্বাৰলী। 

অথ প্রমেয়াণুদ্দিশ্াস্তে | 

“শ্রীমধ্বংপ্রীহ বিষ্ণু পরতম মখিলান্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং 
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্হরিচরণমুষ স্তারতম্যঞ্চ তেষাঁং 

মোক্ষং বিষ্ঞঞ্বিলাভং তদমল ভজনং তপ্য ১দতুং 

প্রমাণং প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্তেপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণ- 
চৈতনাচন্দ্রঃ ॥ ৮। 

০৮ শশী ০০টি টি শি ২ পিপিপি পদ ০০০০ 

এবং স্বগুক পরম্পরামাথাীয় ত্প্রমেয়াশি আবছ্ুদ্দিশতি শ্রীমন্থ- 

ইতি। মধোনুনিরম্মৎপূর্ববপার্ষে ৈ পরতম মখিলান্নায় বেদ্যঞ্াহ। 

তস্য সর্কজীবাভিন্নতাং চিম্বা ত্রাদ্বিতীয়তয] মায়লক্ষাতাঞ্চ নিরস্যতি 
বিশ্বং ভেদ সতামাহ | আবিদ/কত্বাৎ প্রপঞ্চ স্তদেদশ্চ মৃষেতি পরো 
প্রেক্ষিত কুমতৎ নিরাঁকরোতি ইত-র৫থঃ ॥ জীবাঁন বদ্ধ-মুভীন্ নিত্য- 
ক্তানূ সর্ঝান্ হরিওরণজুঁষে| হরের্দীনানাহ তেষাং হ্যা স্বকত্বং নিরা- 

পাপী পি শািাাশাশীশিিীশিশীসি শীট শি পিস শশী শা শম্পা এ ০৮ 

__ ভগবান্ শ্রীকুষ্ণ, তহশিন্য কমলাদন, ততশিষ্য দেবর্ষি 

নারদ, ততশিষ্য বেদবিদ্বরেণ্য বাদরায়ণ, তৎশিষ্য শ্রীমন্ম- 
ধবাচার্য্য, তৎশিষ্য শ্রীপদ্মনাভ, তৎশিষ্য শ্রীমান্নৃহরি, তৎ- 
শিষ্য গ্রীমান্মাধব, তৎশিষ্য অক্ষোভ্য, তৎশিষ্য জয়তীর্ঘ, 

তৎশিষ্য শ্রীজ্ঞানসিন্ধু, তৎশিষ্য দয়ানিধি, তৎশিষ্য রাজেন্দ্র, 

তৎশিধ্য জয়ধর্্,। তৎশিষ্য পুরুষোন্তম, তৎশিষ্য ব্রহ্মণা, 

তৎশিষ্য ব্যাতীর্ঘ, তৎশিষ্য লক্ষীপতি, তঙশিব্য শ্রীমাঁধ- 

বেক্দ্, তাঁহার শিষ্য শ্রীশ্বরাচার্ধ্য অদ্বৈন্বাচীর্ধ্, এবং নিত্যা- 

নন্দ, এই তিন জন জগদ্গুরু। ই'হাদিগের সকলের চরণে 

আমর! ভক্তিপূর্রবক অভিবাদন করি। এবং শ্রীশ্বরাচার্ধ্যের 

শিত্য শ্রীচৈতন্যদেব, ধিনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদান দ্বারা অখিল জগৎ 

নিস্তার করিয়াছেন, ভীহার চরণ ভজনা করি ॥ ৭ ॥ 



প্রথম প্রমেয়। . 

করোতি তেষাঁ জীবাঁনাং তারতমাং স্বরূপ সাঁমো সতাপি সাঁধনোজউ।- 
স্তিতিং ফলৈঃ টৈষমামাহ । ত্রিদপ্ডি প্রতিপাদিতৎ ফলতোহপি সাম্য 

নিরাকরোতি জীবানাঁৎ বিষ্ড্যি লাভং পিষু্সাক্ষাৎকাঁরং মোঁক্ষ মাছ 
পরাভিমভ্ু্ট তেষাং বিষুর্ূপাতাং নিরাকরে তি তস্য বিষ্কোরমলং নিষ্কামং 

যদ্ভজনং তততস্য মোক্ষদ্য ছেতুমাহ ব্র্ধাহুমন্ম তি জ্ঞ।নস্য মোক্ষ হেতুতা 
নিরাকরোতি প্রতাক্ষাদীনি ত্রীণি স্বমতে প্রমাণান্যাহ তেভ্যোইৎধিকামুযু- 

পমাঁদীনি নিরাঁকরোতি ইত্যেতান্থেব মধমুনি স্বীকৃতানি নব প্রমেয়াণি 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হরি স্তদন্বয় গৃহীত দক্ষ; স্বশিষ্যানুপদিশতি। উভয়ত্র 
লটপ্রয়ে।গন্তয়োঃ সত্ব “জগত এ্াণোবায়ু দবোবিষ্ঠোরেকান্তীতি কেনো- 
পনিষদি প্রাসদ্ধং | যে! হনুমান্সিন্ স্রীরাঘবেজ্্র ভীমঃ সন্ উব1দকেক্দ্রং 
মধ সম পাঁরাশর্ধাং শ্রীমুনীআঞ্চ তৎতন্মতপ্রতীপাঁন্ খগ্য়ন্ প্রতোষ- 
য়ামাস। যদ্যপি ভীকৃষ্ণটৈতন্য ঈশ্বর স্তথাপি তম্মতং সর্বেবোতমৎ বীক্ষ্য- 
তদন্বয়ে দীক্ষা ্মীচকার লোক সংশ্রহেচ্ছুঃ | যত্র বিশুদ্ধং দ্বৈত হরে- 
রাত্ম মৃর্তিত্বাদিতি চ বর্যতে ॥৮॥ 

পা পিসী পশিস্পাা পাস 
০০ পাশ্সীপাশসপিপীি০। 

এইরূপে গুরুপরম্পরা নির্ণয়ানন্তর স্বীয় পুর্ববাচার্য্য- 
প্রদর্শিত প্রমেয় সকল দর্শাইয়! কহিতেছেন। 

প্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাক্ষাৎ ভগবান্ হইয়া ও লোঁক সংগ্রহ 
নিমিত্ত, শ্রীমন্নধ্বাচাধ্য প্রণীত মতই সর্বোত্তম বিবেচনায় 
স্বীকার করতঃ উপদেশ দিতেছেন। আমািগের পূর্বাচার্ধ্য 
শ্রীমধর মুনি কহেন। একমাত্র বিষুই পরতম রন্তু, এবং 
বেদ বেদ্য, এবং এই বিশ্ব ও তদ্গত ভেদ সতাযা। এবং 
বদ্ধমুক্ত ও নিত্য মুক্ত এই উভয়বিধ জীবমাত্রেই ভগবান্ 
হরির দান। এবং ষদ্যপিও তাহাদের ভেদ নাই, তথাপি 
সাধন জনিত ফল ৰিশেষ হেতুক, তারতম্য অবশ্যই স্বীকার্ধ্য। 
এবং ভগবান্ বিঞুঃর চরণ লাঁভই পরম মৌক্ষ, ও কামনা শূন্য 



৮ গ্রমেয় রত্বাবনী। 

তত্র গ্রীবিষ্ণোঃ প্রতমত্বং। যথা শ্রীগোপালোপনিষদি | 

তম্মাৎ কৃষ্ণ এব পরোদেবস্তং ধ্যায়েতং রসেততং 

ভজেৎতং যজেৎ ॥ ইতি ॥ 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চ। টি 
জ্ঞান্বাদেবং সর্ববপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্রেশৈ জর্মাঘৃত্যু- 
প্রহাণিঃ। তগ্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ঘং দেহভেদে- 

বিশ্শৈশ্বর্ধ্যং কেবলমাপ্ত কামঃ ॥ ইতি ॥ 
এতদ্ জ্বেয়ং নিত্যমেবায্পংস্থং মাতঃ পরং বেদিতব্যং 

হি কিক ॥ ইতিচ ॥ 
গ্রীগীতাস্থচ ॥ 

শত পরতরং নাশ, কিঞ্চিদস্তি ধনগ্রয় ॥ ইতি ॥ ৯ 

 এবমুদ্দি্ীনি প্রমেয়াণি ক্রমাহ সপ্রমাণানি কক্ত০হ ্রবর্ততে, তত্র 
.উরবিষেপেরিতাদিভিঃ ৷ পরতমত্বং শ্রেষ্ঠতমত্ৎ। তম্মাদিতি পুব্বোক্তা- 

দর্থ প্রচয়াদ্ধেতৌঃ তৎমন্বতদ্বাচ্যতয়া দেধাসন্তং ধায়েৎ ম্মরে্, রসে 

তাহার চরণ ভজনহ একমাত্র মোক্ষের হেতু । এবং 

প্রত্যক্ষাদ্দি তিনটি মাত্রই প্রমাণ || অর্থাৎ ঈশ্বরের সর্ববজীব 
সহিত অভিন্নতা, ও চিন্মাত্রা দ্বিতীয়তা হেতুক বেদ লক্ষ্যতা, 
এবং অবিদ্যাকা ধর্যত! হেতুক প্রপঞ্চ ও তাহার ভেদ মিথ্যা, 
এবং জীবের ভগবহ স্বরূপত্ব, এবং ভ্রিদণ্ডি প্রতিপাদ্দিত জীবের 
পরস্পর ফলগত সাম্য, এবং মোক্ষাবস্থায় জীবের বিষু রূপস্থ, 
এবং জ্ঞানই এক মাত্র মোক্ষের হেতু । এবং প্রত্যক্ষ 
অনুমানশব্দ এই তিন প্রমাণ হইতে অতিরিক্ত উপমান 

প্রসৃতি প্রমাণ স্বীকাধ্য ইত্যাদি পরমত খণ্ডন পূর্বক, স্বমতে 

নয়টি প্রমেয় নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ 



প্রথম প্রমেয়। ৈ 

তীঁপেত্, ভজেৎ পরিচরে্) যজেৎ অর্চয়েৎ ॥ জ্ঞাত্বেতি | শাস্ত্রাৎ সদগুরক্তাৎ 

দেবংপরেশং জ্ঞাত্বাবস্থিতন্ত মুসুক্ষোঃ সর্কেষাং দেহদৈহিকমমতণপাশানাং হানি- 

ভবতি। তৎপাশজগ্গৈঃ ক্লেশৈঃ ক্ষী পৈর্বিশিষ্টস্য তস্য প্রারন্ধ ভোগ পূর্তেঃ পুনঃ- 
পুনর্জায়মানস্য জন্মমৃত্যুপ্রহাণি ভবতি | বিড়ালীদস্তম্পর্শেন তদর্ভকস্যেব জন্মা- 
দিনা ছুঃখক্তস্য ন তবতীত্যর্থঃ। অথোতরোত্তরং তদ্য দেবস্যাভিধ্যানাৎ 
দেহস্য লিঙগশবীরস্য ভেদে বিনাশে সতি ান্ত্রাঙ্গাপেক্ষয়। তুতীয়ং ভাগ্রব্ত্বং 
পদং স দেবধ্যারী লভতে বিমুক্তে! ভবতি ইত/র৫থঃ| কীদৃশং তৃতীয়ং তদ্দিভ্যাহ, 
বিশ্শৈশর্্যং কৃতননবিভূতিকং, কেবলং প্র্কত্যস্পৃষ্ট, ততঃ স দেবধ্যায়ী আপ্তকামঃ 

পূর্ণাভিলাসে! ভবতি। এতদেবাত্বকং বস্ত জ্ঞেয়ং, অতঃ পর মন্যদ্বেদিতবাং 

কিঞ্চি্নাস্তি তট্সাব পারতম্যাৎ ॥ মত্তইতি। পরতরং মতো হন্যৎ কিক্চন্নাস্তীতি 
মামেন সর্কোভ্তমং বিদ্ধীত্যর্থঃ। পরমেব পরতরং স্বার্থে প্রত্যয়ঃ তর ॥ ৯। 
১১ 

প্রথমতঃ সামান্যাকারে নয়টি প্রমেয় প্রদর্শিত করিয়! 
ক্রমশঃ প্রমাণ সহকারে নির্ণয় করিতেছেন । তন্মধ্যে, “ভগ- 
বান্ বিষ্ুই পরতম বস্ত ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন। যথা । 
গোপাল উপনিষদে । “কুষ্ণই একমাত্র পরম দেব; অতএব 
তাহার চিন্তন করিবে, তীহারই জপ করিবে, এবং তাহারই 
প্রেম পূর্বক আরাধনা করিবে”। শ্বেতাশ্বতরউপনিষদে ও 
কহিয়াছেন। যথা, “ যিনি সদ্গুরুর নিকটে পরমেশ্বর তত্ 

অবগত হইয়াছেন, তাহার দেহ দৈহিক মমতাদিপাশহানি, 
ও মমতাদি পাশহানি হইলে, সেই পাঁশজন্য ক্লেশ সকল 
সমূলে ক্ষীণ হয়, অতঃপর জন্ম মৃত্যুর ও হানি হয়। (অর্থাৎ 
পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু রূপ ঘোর সংসার সাগর হইতে অনা 

ঘ্বারা লিঙ্গ শরীরে একেবারে নাশ হইলে, শুদ্ধসত্বময় অপ্রা- 
কৃত ভাগবত পদ প্রাপ্ত হওতঃ পূর্ণাভিলাঁস হয়েন। অতএব 

হ 



১৩ গ্রমেক্স রতাবলী।' 

হেতুত্ব। দ্বিভু চৈতন্যা নন্ত্বাদি গুণীশ্রয়াৎ । 
নিত্যলক্ষাদি মত্বাচ্চ কৃষ্খ পরতমো। মতঃ ॥ ১০ ॥ 
তত্র সব্বহেতুত্বত যথাহুঃ শ্বেতাশ্বতরা । 

একঃ স দেবে। ভগবান্ বরেণ্যে। যোনিস্বভাবাবর্শধ- 

তিষ্ঠত্যেক? ॥ ইতি ॥ 

ধৈ হেতুভি বিষোঃ পারতম্যং তানাহ হেতদ্াদেতি। হেডুন্বং গ্পঞ্চ 
নিমিতোপাদানত্বং । তত্র পরাখ্যশক্তিমত্েন নিমিতৃত্বংঃ প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিং 

মত্বেন তুপাদানত্বং বোধ্যং, ক্ফ,টার্থমনযৎ ॥ ১৯ ॥ 
এক ইতি । সদেবো ভগবান্ একই সর্বোত্তমঃ, অতো! বরেণ্যঃ পুজাঃ, 

যোনীনাং প্রধানমহদ।দীনাং কারণ তত্বীনাং স্বভাঁবান্ স্বরূপাণি একঃ 

সহায়রহিতঃ পরাখ্যশক্তিবেশোহ ধিতিষ্ঠতি বশে সংস্থাপয়তি | “একেমুখ্য।ন্য 

কেবল।” ইত্যমরঃ| “যোনিঃস্যাদাকরেভগে ইতিবিশ্বঃ | «ঘেনিঃ কারণে 

এক মাত্র. এই পত্রম বস্তই জ্ঞেয়, ইহা হইতে অতিরিক্ত আর 
কিছুই বেদিতব্য নাই ” ॥ ইতি ॥ 

এবং শ্রীভগবদ্গতাতেও উক্ত আছে। যথা, “হে 

ধনঞ্জয়! আমা হইতে পরতম বস্ত আর কিছুই নাই” ॥ ৯॥ 
অনন্তর যে সকল হেতু দ্বারা ভগবান্ শ্রীকুষ্ণচই পরতম 

বস্ত, সেই সকল হেতু বিন্যাস পুর্ববর্কী কহিতেন। পরাখ্য- 
শক্তি দার! যিনি, নিম্তি, ও প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি দ্বারা 
উপাদান কারণ, এবং ঘিলি- বিভুপদার্, ও চৈতন্যানন্নত্বাি 
গুণগৃণের। আঁশ্র়। এবং নিত্য লক্ষব্যার্দি বিশিষট। সেই 
ভগবান্ শ্রীকষ্কই পরতম বস্তু অভিমত ॥ ১০ ॥ 

তন্মধ্যে ভগবানের' সর্ব্বহেতুতা, প্রন্নাগ' প্রদর্শন পুর্ববক 

কহিতেছেন। যথ| শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে» “ সর্ধ্বোত্তম এক 



গ্রথম প্রেমেয়। ১১ 

যচ্চ স্বভাঁবং পচতি বিশ্বযোনিঃ 

পাচ্যাংস্চ সর্ববান্ পরিপাময়েদ্যঃ ॥ ইতিচ ॥ 
বিভূচৈতন্যানন্দত্বং যথা! কাঠকে 
মহ্ন্তং বিভু মাতানং মত্ব। ধীরে! ন শোচতি ॥ ইতি ॥ 

ভগ তাত্ত্রয়োরিতি হেমশ্চ 1”, স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ ইত্যমর£। যদ্বা একস্তেভ্যো- 

ইন্যস্তদস্পৃষ্ট ইত্যথঃ | যচ্চেতি| যে! দেবং স্বতারং তেষাং প্রধানাদীনাং 
্বরূপাণি পচতি মহদাদি কার্য্যাবি্ভাবকতয়! আভিমুখ্যং নয় তীত্যর্থঃ। পাচ্যাং- 

স্তদাভিমুখাযোগ্যান্ সর্ব।ন্ প্রধানাদীনর্থান্ যো! দেবঃ পরিণাময়েন্মহদাদাবগ্তাং 

নয়েদিত্যর্থঃ | এবং পরাখ্যশক্তিরেশো! য়ে! বিশ্বনিমিত্তত ম এব প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ- 

মাত্র পূজ্য সেই ভগবান্ প্রধানাদি কারণ তত্বদিগকে, আপন 
স্বরূপ পরাখ্য শক্তিদ্বারা, স্বয়ং অস্পৃষ্ট থাকিয়া, স্ববশে সংস্থা- 
পিতকরেন। এবং যিনি সেই সকল কারণ তত্বদিগকে 
কার্ধ্যাবিভ্ভীবকতা। বিষয়ে আঁভি মুখ্য প্রাপ্ত করান্। এবং 

তদ্াভি মুখ্য যোগ্য প্রধানাদি তত্বকে যে ভগবান পরিণামিত 
অর্থাৎ মহদাঁদি অবস্থাপ্রাপ্ত করান্। 

এই রূপে সেই তগবান্ প্রীকুঞ্ণ পরাখ্য শক্তি ছারা বিশ্বের 
নিমিত কারণ, এবং প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিদ্বারা উপাদান 

কারণ হয়েন, ইহা প্রতিপাদ্দিত হইল ॥ 
তগবান্প্রীকৃষ্ণের বিভূত্ব ও চৈতন্যানন্দত্বাদি গুণাশ্রয়ত্ব 

কহিতেছেন। কঠোৌপনিষদে। যখা, “ মহাঁন্ অর্থাৎ পুজ্য 
এবং বিভূ যে আত্মা, তাহার উপাঁদন! কৰিলে পুনর্বার আর 
শোক ভাজন হইতে হয় না” ইতি । 

যদি বল ইহ দ্বারা কেবল বিভূত্ব প্রাপ্ত হওয়া! গেল, 



১২ গ্রমেয় রত্বাৰলী। 

বিজ্ঞানস্্রখরূপত্ব মাত্মশব্দেন বোধ্যতে । 

অনেন মুক্তগম্যত্ব ব্যুৎ্পন্ডে রিতি তদ্িদঃ ॥ ১১ ॥ 

বাজসনেয়িনশ্চাহুঃ | 

বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম রাতি দাঁন্তঃ পরায়ণং ॥ ইত্তি॥ 

শক্তিবেশো! বিশ্বযোনি জগছুপাদ।নমিত্ার্থঃ॥ মহান্তং পুজাং মত্বা জাতব। 
উপাস্ক চেতার্থঃ। নন্বশ্ম।দ্বাক্যাদ্বিভূত্বং প্রান্তং চৈতন্যানন্নত্বং ন প্রাপ্যতে 

ইত্তি চেতত্রাহ। বিজ্ঞষনেতি, অত্যতে লভ্যতে মুক্তৈরয় মিত্যাস্মা, অততেঃ 
কর্মাণি মনিণ। মুক্তাঃ খলু তাদৃশমেবতং ধারস্তি লভন্তে চেতি ভাবঃ ॥ ১১ । 

তথাত্বে বাচনিক মাহ বিজ্বানমিতি। দাতু ধজমানস্য রাতিঃ ফলার্পকং তমেক- 

মিতিস্ক টার্থং ॥ ননু মূর্তত্বং চিগুসুখবস্তনঃ কথং তত্র।হ মূর্তত্বমিতি। ভৈরবাদে- 

রাঁগস্ত গান্ধি তে শ্রোত্রে যথা মূর্ভত্বং প্রতীতং, তথ! ভক্তি ভাবিতে মনসি 

তশ্ত' তত্তমিতার্থঃ| বিজ্ঞানঘন! নন্দঘন স চিদানন্দৈকরসে ভক্তি যোগে তি 
৮০: পসরা আ্..-৯স্প ৮ ৮ পাশ শীশীশীশিল ০ পাপা পপ 

চৈতন্যাননদত্া্দি গুাশ্রয়ত | প্রাপ্ত হয় নাই | তন্নিমিত্ত কহি, 

তেছেন। 

তত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন । £ যিনি মুক্ত পুরুষ- 
গণের প্রাপ্য *” এই ব্যুৎ্পন্তি লভ্য আত্ম শব্দ দ্বারাই ভগ- 
বানের বিজ্ঞান স্থখরূপত্ব স্বতঃসিদ্ধই লাভ হইয়'ছে ॥ ১১ ॥ 

পূর্বেবাক্ত অর্থই পুনর্ববার স্পট শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শাইয়। 
দৃঢ় নিবদ্ধ করিতেছেন। বাজসনেয়উপনিষদে, ভগবানের 
সচ্চিদানন্দ ময়ত্বাদি কহিয়াছেন | যথা, “ বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপ 

ব্রহ্মই যজমাঁন সম্বন্ধে কর্ম ফল প্রদান করেন” ইতি | 
০ ০৮ ১ পপি পি শীটিটি শি আপস্পাপপ্প পপ্িপিশািশীশীপশীশিল পিপিপি পকাীশশীশিপ শা 

সি 

&* অত্যতে লভ্যতে মুক্ৈরঘ় মিত্যান্বা । সুজ প্ুরুষগণ যে আত্বাকে লাভ 

রুরিয়া আর সংসার যন্দ্রণ প্রাপ্ত হন্ না, সেইজআআাহ্বা| বিজ্ঞাম সখ স্বরুপ? অবশ্যই 

স্বীকার করিতে হুইনে || 



প্রথম প্রমেয়। ১৩ 

জ্ীগোপালেপনিষদিচ | 
তম্েকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং ॥ ইতি ॥ 

মূর্তত্বং প্রতিপন্তব্যং চিহুন্ুখ স্তৈব রাগবছ। 
বিজ্নঘন শব্দাদি কীর্ভনাচ্চাপি তস্য তৎ ॥ 

দেহদেহিভিদ| নাস্তী তোেতে নৈবোপদর্শিতং ॥ ১২। 
৬ সি সস সস পপ ০ 

তীতি গোগ।লোপনিষদি বি বি জ্ঞান ঘনাদিশব প্রযোগাচ্চ তগ্ততত্বং | 

মুর্তোঘন ইতি স্থত্রেণ কাঠিন্েহর্থে হস্তেরপ্রত্যয়ো ঘনশ্চাদেশোহন্থুশিষ্টঃ সৈন্ধব- 

ঘনইতি তগ্তেদাহরণং তদ্দিদমচিস্ত্য শক্তি সিদ্ধং বোধ্যং । দেহদেহীতি) এতেন 
চিৎ্ম্থখবস্তরনঃ ূর্তত্বমমর্থনেন পরেশে দেহদেহিভেদে! লান্তীতি চোত্ক- 
মিতার্থঃ ॥ ১২ ॥ 

স্স্পিাপাস্পা্াপী ০ শিপ পা পাপ পপ জা পা বিস্ন াপসপস্ি পা শশী কী শপিশ পাপ পপ পা ৯ সপ উজ উপ পন আপ শা জজ শা সা 

এবং গোপালতাপনী শ্রুতিতেও উক্ত আছে। যথ।) 

« সচ্চিদানন্দ স্বরূপ একমাত্র গোবিন্দকে জানিবে” 

ইতি ॥ 

এক্ষণে, ঘদ্যপি আশঙ্কা হয় যে, চিদানন্দরূপ বস্তুর বিগ্রহ- 
বত্বীদি কিরূপে হইতে পারে? অতএব কহিতেছেন ॥ 

চিদরানন্দন্বরূপ বস্তুর ও মূর্তিমত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবে। যেরূপ ভৈরবাদি রাগের মু্তিমন্ব কর্ণেক্দিয়ের 
প্রতীত হৃইয়৷ থাকে । সেইরূপ ভক্তিভীবিত মানসে চিদা- 

নন্দ বস্তরও মৃত্ি স্ক্তি প্রাপ্তহয়। এবং শ্রতিতে “বিজ্ঞানঘন" 
“আনন্দঘন“ ইত্যাদি ঘনশব্দ প্রয়োগবশতঃ তাহার বিগ্রহ- 
বন্ সিদ্ধ হইয়াছে । অতএব চিদানন্দ বস্তুর যখন মৃর্তিমন্ত 
নির্ধারিত হইল । তখন সেই ভগবদ্ বিগ্রহে দেহ ও দেহী 

ইত্যাকার ভেদ ও ঠৃতরাং নিরস্ত হইয়াছে || ১২ ।। 

জি 



১৩ গুমেয় রত্বাবলী। 

মূর্তস্যৈব বিভূত্বং, যথামুণ্ডকে ॥ 
বৃক্ষইঘ স্তব্ধে দ্দিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনে্দং পূর্ণং পুরুষেণ 
সর্ববং ॥ ইতি ॥ 

ছ্যস্থোপি নিখিলব্যাপীত্যাখ্যানান্ম,্িমান্ বিভুষট 

ষুগপদ্ধাতৃরৃন্দেঘু সাক্ষাৎ কারাচ্চ ত রাচ্চ তাদৃশঃ ॥ ॥ ১৩॥ 
. নঙ্ু নন্ধু মূর্তত্বে বিভূত্বং মূর্তত্বে বিভূুত্বং নন্ত!ৎ তত্রাহ ূ র্ভস্যবেতি। বৃক্ষ | বৃক্ষ ইতি একঃ সর্বা- 

ধ্যক্ষঃ পুরুষে! হরি দিঁরি পরব্যোমি তিষ্ঠতি, সখনুস্বেতর সর্বনমস্তত্বাৎ বৃক্ষ ইব- 

স্তধঃ কঞ্চিদপি প্রতিনন্তর। নেত্যর্থট। তেনৈকেন পুরুষেণ সর্বমিদং জগত পূর্ণং 

র্যাপ্তং। অত্র পুরুষে! দিবি তিষ্ঠতীতি মূর্তত্বং। তেনেদং পূর্থমিতি তষ্তৈব বিভু- 

ত্রমাগতং। মিখোহতিদুরেষু ধ্যাতৃবৃন্দেষু সিদ্ধ প্রেমস্ু যুগপৎ তশ্ত প্রত্যক্ষত্বাচ্চ 

তশ্ঠ মূর্তস্ত বিভূত্বং, নচধাব্ সন্নিদধ্যাৎ যৌগপদ্য বিরোধাৎ ॥ ১৩ ॥ 
এসি শিীপািলিাশি শিপ ০ শা সপ আপ শপ সপ পাপ 

যদি বল শুর্তিমান্ বস্তর বিভৃত্ব কিরূপে হইতে পারে ? 

তাহাতে কহিতেছেন। ঈশ্বর মৃত্তিমান্ হইয়া'ও বিভু হয়েন। 
ইহ! মুণ্তক উপনিষদে স্পষ্টই কহিয়াছেন্। যথ|, “সর্ববাধ্যক্ষ 
এক মাত্র সেই হরি বৃক্ষের ন্যায় সকলের নমস্য হইয়া পর- 
ব্যোমে অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু সেই এক পুরুষ কর্তৃক 
নিখিল জগৎ ব্যাঁণ্ড আছে” ॥॥ ইতি। এস্থলে ভগবান্ 
পুরুষাকারে পরব্যোমে অধিষ্ঠিত, অথচ তৎকর্তৃক এই নিখিল 
জগৎব্যাপ্ত, ইহা কহাতে ভগবান্ মূর্তিমান অগুচ নিখিল 
জগদ্ব্যাপা, ইহাম্প্উই প্রতীত হইতেছে ॥ 

এবং যখন বন বহু ভক্ত গণের প্রেম পুরিত মানসে এক- 

কালে আবিভতি হুইয়! পূর্ণক্২ রূপে প্রত্যেকের সাক্ষাৎ 
কৃত হইতেছেন, তখন তীছার তাদৃশ মুডিমন্ত ও বিভুত্ব নিয়: 
তই স্বভাব সিদ্ধ ।॥ ১৩॥| 



প্রথম প্রমেয়। ৯৫ 

শ্রীদশমেচ। 
নচান্ত নহি ধ্ত নপূর্ববং নাপি চাঁপরং। 
পুর্ববাপরং বহিশ্চান্ত জগতো! যে। জগচ্চ যঃ ॥ 
তং সাজ মব্যক্তং মত্যলিঙ্গ মধোক্ষজং | 

গোপিকোলুখলে দান্গা ববন্ধ প্রাৃতং ঘথা ॥ ইতি | 

নচাস্তরিতি। যন্ত অন্তর্বহিরাদি দেশ পরিচ্ছেদো নাঁ গ্তাতো যো! ্যাতো যো৷ জগতঃ পূর্বা- 
দিষু দেশেষু যুগপদক্তিঃ যশ্ স্বশক্তা। জগন্ময় স্তমাত্মজং গোপী যশোদ! সাঁপ- 
রাধং মত্ত! উলুখলে দা়্াববন্ধ। তং কীদৃশং ইত্যাহ, মর্তযলিঙ্গং দ্বিভূজ মনুষ্যা- 
কৃতিং অধোক্ষজং ত্যক্তৈত্রিয়কন্্ুখং স্বানুবন্ধিনখবন্তং ইত্ার্থঃ॥ প্রাকৃতং 

মথেত্যুক্ের্বিজ্ঞানঘনত্বং স্পষ্টং বিভোরেৰ মূর্তত্ব্চ | ময়েতি। অবাক্তমূর্তিন] 
গ্রত্যাণ্থিগ্রহেণ ময়েদং সর্কং জগংততং ব্যান্তং সর্ধভূতানি মতস্থানি ময়! ধৃতানি 

নচাহং তেষুঅবস্থিতঃ তৈ ধ্তো। নাহং। তানিচ ভূতানি কলসে জলানীব ময়্ি ন 

_ স্্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধেও উক্ত আছে। যথা, বীহার 
অন্তর বাহির ও পূর্ববাপরদেশ পরিচ্ছিন্নতা নাই, কিন্তু 
যিনি জগতের অন্তর বাহির ও পুর্বাপর বর্তমান। এবং 
বিনি নিজ শক্তি দ্বার! সমস্ত জগন্মন়্ হইয়াছেন। সেই মনুষ্যা- 
কার অধোঁক্ষজ (অর্থাৎ স্বান্ুবন্ধি সখ বিশিষ্ট) তনয়কে, 
প্রীধশোদ। মাত! অপরাধী বোধ করিয়া, দামদ্বারা উদুখলেতে 
প্রাকৃত বালকের ন্যায় বন্ধন৷ করিয়াছিলেন” । এস্থলে 
“প্রাকৃত বালকের ন্যায়” এইরূপ প্রয়োগেই তাহার বিজ্ঞানঘ- 
নত্ব, এবং বিভূ হইয়া ও যেতিনি মুত্তিমান্ ইহাম্পউই 

প্রতিপাদিত হইয়ান্ছে।। 
এবং ভগবদ্ গীতাতে ও কহিয়াছেন। যথা, “ অধ্যক্ত | 

মুন্তি' আমা কর্তৃক এই জগৎ সমস্তই ব্যাপ্ত আছে, এবং আমিই 



১৬ গ্রমেয় রত্বাবলী। 

স্রীগীতান্তচ। 

ময়! ততমিদং সর্ববং জগদব্যক্তমুণ্তিনা | 
হস্থানি সর্ববভূতানি নচাহং তেষবস্থিতঃ ॥ 

নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগসৈশ্বরং ॥ ইত ॥ 
অনন্ত্যা শক্তি রস্তীশে যোগশব্দেন যোচ্যতে । 

বিরোধভর্জিক! সা স্যার্দিতি ততৃবিদাং মতং ॥ ১৪ ॥ 
(৪ ০০ আস ২ ০৮ সি 

পাস পপি 

প্তানি কিন্ত মত্সংকল্পেটনব তানি ধুতানি ইতি ভাবেনাহ» নচ মদিতি 1 নন 

কথমেবং সম্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ পশ্ডেতি। ঈশ্বরস্ত মমাসাধারণং যোগং 

গশ্তি। যুজ্যতে ছুর্ঘটেযু কার্য্যেঘনেনেতি বুত্পন্তে রচিস্ত্যা শক্তি- 

ধোগঃ ॥ ১৪ & 
পপ পাশ পাস সপ পাশ পপ 

সমস্তভূতগণকে ধারণ করিয়াছি। কিন্তু আমি তাহাদের 

কর্তৃক ধৃত হই নাই। এই ভূতসকল আমাকর্তৃক ধৃত 

হইয়াছে বটে, কিন্তু যেরূপ কলমে জলধূত থাকে সেরূপ 
নহে। অর্থাৎ আমার সঙ্কল্প মাত্রেই ধৃত হইয়াছে। যদি 
আশঙ্কা কর? ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহ! 
করিও না । যে হেতু আমি ঈশ্বর, ইহাই আমার যোগ মহিম! 
দর্শন কর” ॥ ইতি ॥ 

এক্ষণে উক্ত যোগশব্দের অর্থ করিতেছেন। তত্বববিৎ 

পণ্ডিতগণেরা, ঈশ্বরে যে অচিন্ত্য শক্তি আছে, তাহাঁকেই 
যোগ্গশব্দে কহিয়া থাকেন। সেই শক্তিই বিরোধভঞ্জন 

কারিণী হয়েন। অর্থাৎ মেই অচিস্ত্য শক্তি দ্বারাই সম্ভব অস- 
ভব সমস্ত কার্ধ্যই নিষ্পাদিত হয়। তাহাতে কিছুই অসম্ভব 
থাকেনা ॥ ১৪ ॥ 
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আদিন! সর্ববজ্ত্বং যথামুণ্ডকে । 
ঘগ সর্ববজ্ঞঃ সর্বববিৎ ॥ ইতি ॥ 

আনন্দিত্বং চ, তৈত্তিরীয়কে | 

আনজ্ং ব্রহ্ধণে। বিদ্বান্ন বিভেতি কৃতশ্চন ॥ ইতি ॥ 
প্রকুস্থ স্থহ্ৃত্্ জ্ঞানদত্ব মোচকত্বানি চ, শ্বেতাশ্বতর- 

শ্রুতো। 
সর্ধস্ত প্রভু মীশানং সর্ববস্ত শরণং স্ব ॥ ইতি ॥ 
প্রজ্ঞাচ তম্মাৎ প্রস্থত। পুরাণী ॥ ইতি ॥ 

_ নিভূটিতন্যানন্দত্বাদীত্যত্রাদিপদগ্রাহ্মাহ, আদিনেতি | মর্ধহজানা- 
তীতি সর্্বজ্ঞঃ, সর্ব বিন্দতীতি সর্ববিৎ। আনন্দমিতি। ব্র্গণো ধর্মভূত- 

মাঁনন্দং বিদ্বান কুত্তশ্চন কালকর্্াদে নবিভেতি ধর্বেদী বিমুচ্যতে ইত্যর্থঃ। 

সর্বস্যেন্তি। প্রভুত্বং প্রভাবশালিত্বং ঈশানত্বং নিরন্ত ত্বং, সৌহা্যং নির্নিমিত্- 

হিতকারিত্বং। প্রজ্ঞাচেতি। তম্মাদ্রপাসিতাদ্ীশ।ৎ জীবানাং পুবাণী সনা* 

পুর্বে উক্তহইয়াছ্ে বে, “চৈতন্যানন্নত্বাদি গুণাশ্রয়তা- 
হেতুক কৃষ্ণই পরত বস্তু 1” এস্থলে আদি শব্দ দ্বারা লব্ধ 
হইয়াছিল বে সব্বজ্ত্ব, তাহাই দেখাইতেছেন। মুণ্ডকোপ- 
নিষদে । বথ।, “যিনি সর্ববজ্ঞ, এবং যাহার সকলি লব্ধই 
আছে ॥ ইতি ॥ 

অনন্তর তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক তাহার 
আনন্দবিশিষ্টতা দেখাইতেছেন। বথা, “ব্রন্ষের ধর্মমভূত 
যে আনন্দ, তাহাকে জানিতে পারিলে, কুত্রাপি কাল কন্মাদি 
হইতে আর ভয় থাকেনা, অর্থাৎ মুক্ত হয় ॥ 

তদনন্তর ভগবাক্পের প্রভূত্ব সৌহাঁদ্য ও জ্ঞানপ্রদত্ব এবং 
মোচকত্ব প্রভৃতি ধর্ম ক্রমশঃ দেখাইতেছেন। শ্বেতাশ্বতর 

৩ 
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সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেডুঃ ॥ ইতিচ ॥ 

মাঁধূ্য্যঞ্চ, শ্রীগোপালোপনিষদি । 

সৎপুণগুরীকনয়নং মেঘাঁভং বৈহ্যুতান্বরং | 
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রীট্য বনমালিন মীশৃরং ॥ ইতি ১৫। 

তনী প্রজ্ঞা] ধশ্মভূ গা সত্িৎগ্রস্থতা ভবতি গ্রকটীভবরীত্যর্থঃ। মাধুর্দঞ্চেতি 
মনুষ্যভাবেনৈব পারমৈশরধ্যসা ধ্যকার্ধ্যকারিত্বং তদ্দিভার্থঃ। যথ! স্তনচুষণেন 
পৃতনাপ্রাণহবণং» কোমলাভ্বিহত্যাতিকঠোর শকটভঙ্গঃ, সপ্তাব্দিকা] মৃর্ত্যা 

গিরিরাজন্য ধারণ মিত্যাদি। মন্ুযাভাব মূদাহবতি সংপুণ্তবীকেতি | ১৫] 
এপ পিাগালী পপি স্পা? এ শীট ণশা্াটীশীট তি লশািীীশশীশিটিতি সত পাপী শীত ৮ শী পাকা 7? 

শ্রোতিতে। যথা, “ঘিনি সকলের প্রভূ ও নিয়ন্তা, এবং 

রক্ষক, ও একমাত্র অহৈতৃক হিতকারী সুহ্ৃৎ ৮ ॥ ইতি ॥ 
এবং “ধযে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে, তাহার নিজ: 

ধর্মভূতা সনাতনী প্রজ্ঞা, জীবেতে প্রস্থতা হয়েন” ৷ অর্থাৎ 
জীবেতে আবির্ভুতা হয়েন। ইতি ॥ 

এবং, “ঘিনি সংসার বন্ধন হইতে মোচন করিবার 
একমাত্র হেতু” ॥ ইতি ॥ 

অনন্তর ভগবানের মাধুর্য, (অর্থাৎ মনুষ্যভাব দ্বারা পার, 

মৈশ্বধ্য সাধ্য কাধ্যকপরিতা, যেমন স্তন চুষণ দ্বারা পৃতনা- 
প্রাণ হরণ, অতি কোমল পদ প্রহারে কঠিনতর শকটভঙ্গ, 
সপ্তমবর্ধ বয়মে এক হস্তে গোবর্ধন পর্ববতধারণ, ইত্যাদি ) 
সেই মনুষ্যভাব দেখাইতেছেন। যথা, “যাহার নয়ন যুগল, 
বিকশিত পুগুরীকতুল্য মনোহর, ও নবীন নীল নীরদ সম- 
কান্তি, বিদ্যুৎ সমান উদ্তুল পীতাম্বর পরিধান, এবং বনমাঁলা 
বিরাজিত গল দেশ, ও মৌনমুদ্রাযুক্ত, ছুই হস্ত বিশিষ্ট, 
মন্ুম্যাঁকার, সেই ভগবান্কে ধ্যান করিবে ॥ ইতি ॥ ১৫ ॥ 
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ন ভিনাঁ ধন্মিণে। ধনী ভেদভানং বিশেষতঃ | 
বস্মাৎ কাল; সর্ধবদাস্তীত্যাদিধী বিদ্ষামপি ॥ ১৬॥ 

পা পপ পপ. অপ পিপিপি 

নগ্গু বিস্রত্বাদয়ো ধর্মা হবে তিন্ন। নবা? নাদাঃ। এবং ধর্ান্ পৃথক্ পশ্ঠাং- 

স্তানেবানুবিধাবতি ইতি তডেদনিষেপক অতি ব্যাকোপাৎ। নাস্তযঃ। প্রতা(খো- 

্ন নৈপগুণ্যাপত্তেরিতি চেতৃত্র সমাধিঃ নভিন্নাইতি। ভেদ্বাভাবেইপি বিশেষ।- 

ভেদ কার্ধ্য মন্তি ইতি ন নৈগুণাঁপত্তিঃ | বিশেষ শ্চ ভেদপ্রতিনিধি নঁ ভেদঃ। 
নন্বেবং কুত্রদৃষ্টং তত্রাহ। ঘন্মাৎ কাঁলইতি | আদিনাসনাসতী ত্যাদিসংগ্রহঃ 

অত্র কালসা কাল! শ্রয়ত্বং, সন্তায়াশ্চ সন্বাশয়ত্ব ভেদাভাবেপি যথ। প্রতী- 

যে তথা গ্রকৃতেইপীত্যর্থঃ | অভ্রাধিকংতু সুস্থঙ্গ।ৎ গোবিন্দভাষ্যাদধি- 

গৃন্তব্যং ॥ ১৩৬ ॥ 

চি পা পাস পিপিপি টি শি পি তািস্পিটিশীশীশ সিকি ++... ০৯৯০প১৯-.৬৮.০- উপ৯ এ 

এক্ষণে, বিভু চৈতন্যানন্দত্বাদি যে সকল ধন্মী ঈশ্বরের, 
উত্ত হইল, উহু! ঈশৃরহইতে পৃথক্ কিনা! ? উহ্াপুথক্ নহে 
এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন। 

ধর্মপদার্ঘ ধশ্মিপদার্থ হইতে বিভিন্ন নহে । কিন্তু ভেদ না 

থাকিলে ও বিশেষ হেতুবশত ভেদভান্মৃত্র। যেমন 

“কাল সর্বদ| আছে” ইত্যাদি অভেদে ও ভেদবুদ্ধি বিদ্বদ্- 
গণের ও দেখিতে পাওয়। যায় । অর্থাৎ যেরূপ “কাল সর্ববদ। 

আঁছে” এই প্রয়োগে, কাল মকল,কালেই আছে এই অর্থ 
লাভ হওয়ায়, এখানে কালের আঁধারতা। ও কাঁলেরই 

আধেয়তা, স্পৰ্টই প্রতীত হইভেছে। স্থতর।ং কাল এক 
পদার্থ হইলেও ভেদভানমীত্র বিশেষ বোধক। সেই রূপ 
ঈপ্বরের বিভূত্বাদি, ধন্ম সকল তাহা হইতে ভিন্ন নহে, 
ভেদভান মাত্র বিশেষ বোধের হেতু ॥ ১৬॥ 
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এবমুক্তত নারদপঞ্চরাত্রে। 

নির্দোধপুর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্্কশরীর- 
গুণৈশ্চ হীন? | আনন্দমাত্রকরপাঁদমুখোদরাদিঃ সর্বত্র 
চ স্বগতভেদ;বিবজিতাত্সা ॥ ইতি ॥ ১৭ ॥ 
অথ নিত্যলক্ষীকত্বং যথ। বিষুপুরাণে। 

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষেণাঁঃ শ্রীরনপায়িনী। 
 নির্দোষেতি। মুগ্ধত্বদিদো ষশুন্যঃ ১ সার্কজ্তযাদি গুণপূর্ণে ॥ বিগ্রহো যস্য 

'স ভগবান্ বিষুঃঃঃ কিং মায়িন। মিব বিশুদ্ধ সত্তাম্মকস্তপ্য বিগ্রহ স্তত্রাহ, নিশ্চে- 

তনাম্মকেতি। চিদ্ধিগ্রহো বিশেষাচ্চিদ্গুণকতর] প্রতীত ইত্যর্থঃ। কিং 
সাংখ্যানামিব চিদেকধাত্ত স্তত্রাহই আনন্দমাত্রেতি। চিদানন্বিগ্রহ 

ইত্যর্থঃ | কিং বিঘক্সেনান্থ্যায়িনা মিব দেহদেহিভেদব|ন্ তত্রাহ সর্ক- 
ত্রেতি। দেহদেহিভাবে গুণগুণিভাঁবে চ স্বগত ভেদেনাপি রহিত ইত্যর্থঃ। 
ত্রিবিধো হি ভেদঃ | আত্রঃপনগো নেতি সজাতীয় ভেদঃ, আম্মঃ পাষাণে! 

নেতি বিজাতীয়ডেদঃ, আম্-পু্পাণি অ'আো ন ইতি স্বগতো! ভেদঃ ॥ ৩৭ ॥ 

নিত্যেবেতি। অনপায়িনী নিত্যনন্বন্ধা স্বরূপানুবন্ধিনীত্যর্থঃ। এভৎ 
বন বিষ্টোঃ ্থ্যরিতি। ন্ কচিৎ, নিত্যমন্তদগীবস্বং লক্ষ্যাঃ 

২ নারদ পঞ্চরাত্রেও উক্ত আছে। যথা, “ ঘিনি 
নি দোষ শুন্য ও সর্ববজ্ত্বাদি গুণ পুর্ণবিগ্রহবিশিষট, এবং 
নিশ্চেতনাঁত্ক জড় শরীরের যে সকল গুণ তদ্বিরহিত। 

অতএব ফাঁহার হস্ত পদ মুখ উদ্রাঁদি সমন্তই আনন্দ মাব্র, 
সুতরাং সর্বত্রই স্বগত ভেদ বিবর্জিত আত্ম স্বরূপ । অর্থাৎ 
প্রাকৃত বস্ত মাত্রই, স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত এই তিন 
প্রকার ভেদ বিশিষ্ট । কিন্তু ভগবানের বিগ্রহ কেবল 
আনন্দ মাত্র, স্বতর।ং এ সকল ভেদের সম্ভাবনা কোন মতেই 
নাই ॥ ১৭॥ 

পপ শা 
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যথা সর্ববগতো! বিষ স্তঘৈবেয়ং দ্বিজোভম ॥ ইতি 
বিষ্টোঃ স্থ্যঃ শক্তয় স্তিত্র স্তাস্ত্র ঘা কীন্তিত। পরা। 

সৈব শ্রী স্তদভিন্নেতি প্রাহ শিষ্যান্ প্রভু মহাঁন্॥ 
তক্তত্রশক্তিববিষু& বথা শ্বেতাশ্ববরোপনিষদি | 
পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব শ্রায়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল- 

ক্রিয়। চ॥ ইতি ॥ 
 গরধান ক্ষেত্রজ্রপতি গুণেশঃ ॥ ইতিচ ॥ ১৮। 

স্পা পা পিপল পপ পা জা ৪ 
বাপ্পা সা শা শী তি শশী শিিশ  ও 

্বীকতং তত্রাহ প্রাহেতি। মিটতাবেতি পদে, সর্ধব্যাপ্তিকথনেন কলা কাষ্ঠে- 
ত্যাদি পদাদ্বয়ে, শুদ্ধোপীত্রাক্ত্যাচ মহা প্রভুনা স্বশিষ্যান্ প্রতি লক্ষ্য ভগব- 
দদ্বৈত মুপদিষ্টং। কচিদ্্তস্যাস্ত দ্বৈতমুক্তং তত্তুতদাবিষ্ট নিত্য মুক্ত জীব মাদার 
স্গত মন্ত। পরাস্যেতি। স্বাভাবিকী বহ,যষ্ণতা ইব শ্বরূপানুবন্ধিনী, জ্ঞান বল- 
ক্রিয়া, সন্ধিৎ সন্ধিনী হলাদিনী রূপা! ক্রগাস্থোধ্া ॥ | ১৮ ॥ 

পাস্পীশীপা শন বশ শাশিশীপিসিস পোপ পলাশীর 

অনন্তর ভগবানের নিত্যলক্ষমীবিশিউতা দেখাইতেছেন । 
বথা, বিঞ্ুপুরাণে, “ভগবান্ বিষ্ণুর নিত্য শক্তি জগন্মীতা 
সেই লক্ষমীদেবী, তাহাতেই নিত্য সন্বদ্ধা আছেন। যেরূপ 
ভগবান্ সর্ধব্যাপক, তাহার সেই শক্তিও সেই রূপ” ॥ইতি॥ 

পৃনশ্চ উক্ত অর্থেরই প্রতিপাদন নিমিত্ত কহিতেছেন। - 
ভগবান্ বিষ্র তিনটি শক্তি আছে, তন্মধ্যে ঘিনি পরাশক্তি, 
তাহাকেই লক্ষী রূপে কহিয়! থাকেন । এবং তিনিই বিষ্ঞ, 
হইতে অভিন্ন, ইহা! ভগবান্ মহাপ্রভু, স্বীয় শিষ্যগণকে উপ- 
দেশ প্রদান করিয়াছেন । 

ভগবানের তিনটি শক্তি আছে এতদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন 
করিতেছেন। হয, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, “ভগনান্ বিষ্ণুর 

স্বাভাবিকী বিবিধ শক্তি শ্রুত হওয়া যায়, যেরূপ অগ্নির 



২২ প্রমেয় রত্বা বলী। 

শ্রীবিধুপুরাঁণে চ। 
বিফ্ুশক্তিঃ পর! প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। 

অবিদ্যাকর্্মংজ্ঞান্য! তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ইতি ॥ 
পরৈববিষ্ণ ভিন্ন শ্রীরিত্যুক্তং, তত্রৈব । 
কলাকা্ঠানিমেযাদি কালসুত্রস্য গোচরে | 
যস্ত শক্তি নঁ শুদ্ধস্ত প্রসীদর্ভ স নো হরি? ॥ 

বিষ্কুশক্তিরিতি তি। অবিদ্যেতি কর্ম্েতি চ সংজ্ঞাযস]াঃ সা! ন্যাতৃ তৃতীয়া শক্তি স্্ি 

গুণ! মায়েত্যর্থঃ। কলেতি। কলাদিলক্ষখো ঃ কাঁলস্তদেবন্ত্রং জগচ্ছেষ্টানিয়।ম- 

কত্বাদ্রজ্ছুঃ তপ্য গোচরে বিষয়ে ষদ্যপরাখ্যশক্তিরাস্তি, স বিষ নঃ প্রসীদত্ত। যঃ 

কেবলঃ পবাভেদরহিতোপ্যুপচারাৎ পরমেশঃ প্রোচ্যতে | পরাচাসৌ মা চ 

লক্ষ্ীত্তস্যাঈশ.স্ৰমীতি নিগদ্যতে ইত্যর্থঃ) যঃ প্রপিদ্ধঃ স নঃ প্রসীপ্দত্ত | স্ফ,ট- 

মন্যৎ। এষেতি। ত্রিবৃৎ ত্রৈরূপ্যেণ কিভাত। | হলাদিনীতি | হল'দাত্মাপি যয়া 

হলাদতে, ভবতি হলাদবাঁন্ সাহলাদিনী। সদাত্বাপি ঘবাসন্তাং ধন্তে সা সর্ধ- 

উষ্ণতা শক্তি, সেইরূপ জ্ঞান বল্ ক্রিয়া রূপা শি, 
উ্পহারও স্বভাবিকী, অর্থাৎ স্বরূপানু বন্ধিনী। এই তিন শক্তিই 
ক্রমান্বয়ে সন্ধিনী সম্থিৎ হলাদরিনী রূপা হয়েন ॥ ইতি ॥ ১৮॥ 

বিধুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে । যথ।, ভগবান্ বিষ্ুর 
তিনটি শক্তি। তন্মধ্যে প্রথমটি পরাশক্তি অপর! দ্বিতীয়টি 
ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিক! (জীবশক্তি ) এবং তৃতীয়টি অবিদ্য। ও 
কর্মসংজ্ঞিকা । অর্থাৎ ত্রিগুণাক্সিক মায়াশক্তি তাহাকে 
কহে ॥ ইতি ॥ 

এই শ্লোকে, প্রথম যিনি পরাঁশক্তিবূপে উক্তাহই- 
য়াছেন, তিনিই বিষণ হইতে অভিন্না। ইহ। এ বিঞ্ণপুরা- 

ণেই কহিয়াছেন। বা, « ষাঁর পরাখ্যাশজি, কলাকাষ্ঠা- 
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প্রোচ্যতে পরমেশে। যঃ যঃ শুদ্ধোপ্যুপচারতঃ । 

প্রসীদন্ত স নে। বিষ্ণু রাত্মা। ঘঃ সর্ববদেহিনাং ॥ ইতি ॥ 
এষ! পরৈব ত্রিৰৃদিত্যপৃযুক্তং তত্রৈব | 

হলাঈদনী সন্গিনী সন্িৎ তৃষ্যেক। সর্ববসতশ্রয়ে | 

হল।দতাঁপকরী মিশ্র ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥ ইতি ॥ ১৯। 
স্পা স্পা পাশ পা শিপ পপ 

দেবেশকালব্যান্তিহেতঃ সন্ধিনী। সংব্দাত্বাপি ষয়া সংবেত্তি সা সন্থিৎ ॥ একা 

বিশেষবলনির্ভাতভেদকার্ধাপি নির্ভেদেতার্থঃ ৷ সত্বাংশেন হলাদকরী, রজো- 

ইংশেন তাঁপকরী, যা মিশ্রা ত্রিগুণা শক্তিঃ স| ত্বয়ি নোবর্ভৃতে, কুত ইত্যত্র|হ, 

_গুণবর্চিতে মায়াগুণাপৃষ্টে ইতার্থ;॥ | ১৯।॥ 
০০০ ০৯ পপ? ০ পপ্লাগপাা রাস শাশিি ৩ ৯ রা ও 

নিমেযাদিকালরূপ সূত্রের বশীভূতা নহেন, সেই ভগবান্ 
হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন্। এবং ঘিনি শুদ্ধ, অর্থাৎ 
পরাখ্যাশক্তিহইতে অভিন্ন হইলেও, উপচারবশতঃ পরমেশ, 
( অর্থাৎ পরা শ্রেষ্ট! মালক্ষণী, তাঁহার ঈশ স্ব'মী ) কথিত 
হইয়া থাঁকেন। যিনি সকল দেহিদিগের আত্মা, সেই ভগ- 
বান্ বিচ, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন্»॥ ইতি ॥ 

এই পরাখ্যাশক্তিই পুনর্বার তিন প্রকারে ভাপমানা 
হয়েন, ইহা এ বিঞ্ুপুর[ণেই উক্ত আঁছে। যথা, “ হলাদিনী 
সন্ধিনী, ও সম্িং১ রূপা এক পরাশক্তিই তোমাতে 
নির্ভেদ্ররূপে বর্তমান আঁছেন। কিন্তু হলাঁদতাপকারিণী মিশ্রা! 
শক্তি, গুণবর্জিত যে তুমি, তোমাতে নাই। অর্থাৎ সত্ত্ব 

ংশদ্বারা হলাদকারিণী, রজঅংশদ্বার তাপকারিণী, মিশ্রা! 
অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিক1 যে মায়াশক্তি, তাহা! তোমাতে নাই। 
যেহেতু ত্রিগুণাত্মক যে মায়াগুণ, তাহা! তোমাকে স্পর্শ 
করিতে পারে না ॥ ১৯ ॥ 
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একোপি বিষু রেকাঁপি লক্ষী স্তদনপায়িনী । 
স্বসিদ্ধৈ বুভি বেঁশৈ বুরিত্যভিধীয়তে ॥ 
তত্রৈকত্বে সত্যেব বিষ্কো বরুত্বং) যথ|। 
জ্ীগোপালোপনিষদি | 

৮৯০০ পপ টস রকি 

যথ। শ্ীনাঁবদ পঞ্চরাঁত্রে, মণির্ধথ| বিভাগেন লীল পীতাদিভিযুতঃ। বূপ- 

ভেদ মবাপ্রেতি ধান জেদাৎ তথা বিছুঃ। ইতি। মণিবত্র বৈদুর্ধাং। 

নীল গীতাদয় স্তদ্গুণাঁঃ । এবং একমেব পরং তত্বং পুরুষোত্তমতয়| 
্্রামতয্বা চ দ্বেধ! প্রকাশতে। তস্য তস্যশ্চ বৈছুর্ম মণিবৎ বহুনি রূপাণি 

স্পা পাপা শশী পাপা পপ শাপলা পাপ শীাসপি শপস্পাপাপাপাপ আপা পাপা পিপল বাপ সা 

ভগবান্ বিষণ এক হইয়াও, এবং তীহার অব্যভিচা- 
রিনী শক্তি লক্ষমীদেবী এক হইয়া ও, উভয়েই বহু বন্থ 
রূপধারণ করেন ইহা! কহিতেছেন। 

একমাত্রভগবান্ বিষু$ এবং তাহাতে নিত্য সম্বদ্ধ 

লক্ষমীদেবী, উভয়েই এক হইয়া ও স্বরূপানুবন্ধি বু বনু 
বেশদ্ধারা বহুন্ধপে প্রতীয়মান হয়েন। 

তন্মধ্যে, ভগবান্ বিষু। এক হইয়া ও বহু হয়েন ; তাহ! 
গ্রীগোপালতাপনী শ্ররতিতে, দেখাইয়াছেন | যথা, « সর্বব- 
গামী ও বশী একমাত্র কৃষ্ণই সকলের পুজ্য। ঘিনি এক হইয়া 
ও বহু বহু প্রকারে, অর্থাৎ মৎস্য কুন্মীদিরূপে ভাসমান 
হয়েন। গীঠি মধ্যস্থিত তাহাকে ফাঁহারা পুজা করেন, 
উাঁহারাই শাস্বতস্ত্রখ সম্তভোঁগে সমর্থ হয়েন, অন্য কেহ সেই 
স্থখের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পাঁরেন্ না” ॥ ইতি ॥ 

অনন্তর লক্ষবীদেবীর ও বহুরূপত্ব দেখশইতেছেন | শ্বেতী- 

শ্বতরো পনিষদে | যথা, “ভগবান্বিষ্ণর পরাশক্তি বিবিধ 
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একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈভ্য, একৌঁপি সন্ বহুধা যো. 
ইবভাঁতি। তং পীঠস্থং যে তু যজন্তি ধীর।-স্তেষাং সখং 

শাশ্বতং নেতরেষাং ॥ ইতি ॥ 
॥ অথ লক্ষ্যাস্তদ্ষথা | 

পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব শ্রুয়তে ॥ ইত্যাঁদি ॥ ২০ ॥ 
পুপ্তিঃ সার্বত্রিকী যদ্যপ্যবিশেষা তথাপি ছি। 

তাঁরতম্যঞ্চ তচ্ছক্তিব্যক্যব্যক্তিকৃতং ভবেহু ॥ 

তত্র, 

বিষেগঃ সার্বত্রিকী পূর্তি ধথ! বাঁজসনেয়কে | 
পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে । 

__ পূর্ণ পুর্ণমাদা পূর্ণমাঁদায় পৃর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ইতি ॥ 

সন্তীত্যাহ একোপি ইতি । স্বসিদ্ধৈঃ স্বরূপান্বন্ধিভিঃ বেশৈঃ সংস্থানৈঃ 

ব্বছ বহবী চোঁচাতে॥ একোইতি। বহুধা মৎস্যকৃর্্াদিরূপপ্র।কট্যেন ॥ 
অথেতি | তদ্বহুত্বং ॥ পরাস্যেতি। বিবিধ! জানকী রুক্সিণাদি রূপ প্রাকটোন 
নানারূপা ॥ ২০ ॥ 

বিষ্কে। লক্ষ্য। শচাবতারেষু পুর্তি ধদ্যপি তুল্য! তথাপি গুণ প্রাকট্য তাঁর- 
তম্যাদংশাংশিভাবে! প্যন্তীত্যাহ পুর্ভিরিতি। সার্বত্রিকী সর্বেঘবতারেষু বর্ত- 

প্রকারে, অর্থাৎ জানকী রুক্সিণী প্রভৃতি নানাবিধরূপে 
বিরাজ করেন, ইহাশ্রুত হওয়। যাঁয়” ॥ ইতি ॥ ২০॥ 

পূর্ব্বোক্ত ক্রমে, ভগবান্ বিষুণর, ও লক্ষমীদেবীর অবতার 

প্রকটন হেতুক বহুরূপত্ব প্রতিপাদন করণানভ্তর, তীহা- 
দিগের উভয়েরই, নিজ নিজ অবতার নিকরে পূর্ণতা যদ্যপি 
তুল্যা, তথাপি কেবল গু প্রাকট্যের তারতম্য হেতুকই 
অংশাশি ভাব হইয়া! থ টি ইহাই প্রতি পাদন করিতেছেন। 



২৬ প্রমেয় রতু।বলী । 

মহাবারাঁহেচ 

সর্বেব নিত্যাঃ শ্বাশ্বতাশ্চ দেহা স্তশ্য পরাত্মনঃ | 

হাঁনোপাদানরহিত। নৈব প্রকৃতি জাঃ কচিৎ ॥ 
মানা অবিশেষ। তুল্য।॥পুর্ণমিতি। অদেইবতারিরূপং,ইদং অব তারঘপং, উভক্বং 
পূর্ণ সর্ব্বশক্তিম্ পূর্ণাদবতারিরূপাৎ পূর্ণ মবতাররূপং লীলাবিস্তারায় স্বয়- 
মুদচাতে প্রাছুর্ভবতি। তলীলাপুর্তে৷ পুর্ণস্তাবতাররূপস্য পূর্ণ স্বব্ূপ মাদায় 

স্বন্মিন্নৈকাং নীত্ব। পূর্ণমবতারিরূপ মনাত্রাৰিলীনং সদবশিষাতে তিষ্ট তীতার্থঃ ॥ 
অত্র এ্রকামুক্তং পার্থকোণস্থিতি শ্চোচ্যতে তদিদং যথেষ্টং বোধ্যং | সর্ব. 

বদ্যপি অবতারমাত্রেতেই অবিশেষ পূর্ণতা বর্তমানা আছে, 

তথাপি শক্তির প্রকাশ ও অগ্রকাশ জন্য তারতম্য অবশ্যই 
হইয়! থাকে ॥ 

তন্মধ্যে ভগবান্ বিঞ্ুর সর্ব অবতারেতে পুর্ণতা দেখাই- 
তেছেন্। বাজসনেয় শ্রুতিতে । যথা, « পুর্ণ এই অবতারি 
রূপ, ও পূর্ণ এই অবতার রূপ, উভয়েই পূর্ণ, অর্থাৎ সর্ব শক্তি- 
মান্। কিন্তু লীলাবিস্তার নিমিত্ত, রা অবতারি রূপ হইতে, 

পূর্ণ অবতাররপ প্রাছুভূতি হয়েন। এবং লীলা.প্রকটন নিমিত 
প্রাদুভূত পুর্ণ যে অবতার,তীহার ১৮ স্বরূপ গ্রহণ পূর্বক, পূর্ণ 
যে অবতারি রূপ, তাহাই অবশেষ বর্তমান থাকেন" ॥ ইতি ॥ 

অর্থাৎ একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্চই, লীলাবিস্তার 
নিমিত্ত নানাবিধ অবতার প্রকাশ করেন। সেই অবতারগণ, 
সকলেই সর্বশক্তিমান বটেন, কিন্তু পূর্ণতমস্থরূপ শ্রীকৃষ্ণে- 
রই পূর্ণত৷ গ্রহণ পূর্বক সকলের পূর্ণতা ও সর্বশক্তিমত। 

হইয়! থাকে। অতগ্রব শরীকৃষ্ণই এক মাত্র অবতাঁরি রূপ বস্ত, 

তাহীতেই সকল অবতারগণ লীন থাকেন ॥ 
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পরমানন্দ সন্দোহ। জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ববত? । 

সর্বের সর্বগুণৈঃ পূর্ণ সর্ববদৌষবিবর্জিতাঁঃ ॥ ইতি ॥২১। 
অথ শ্রিয়ঃ সা যথা শ্রীবিষুপুরাণে । 
এবংঞ্যথ। জগৎস্বামী দেবদেবে! জনার্দনঃ | 

অবতারং করোত্যেষ তথা শ্রী স্তৎসহায়িনী ॥ 

পৃনশ্চ পন্স। ছছ্ভুতা আদিত্যোইভূদ্বদ| হরি? । 
যদাচ ভার্গবে! রাম স্তদভূদ্ধরণী ত্বিয়ং ॥ 

০০০৭৬ সপ এ প্র ্পপ্্প৯৯-৪ রি 

ইতি। শাশ্বতাঃ জগন্তি পুনঃ পুনরাবিরভ্ভাবিনঃ দেভাঃ স্বরূপান্থু বন্ধিনে| বিগ্রহ? 
্বরূপান্ুবন্ধিত্বাদেব হানেনউপাদানেন চ বর্জিতাঃ ॥ ক্ষ, টার্থ মন্যৎ || ২১।। 

অথেতি। সা' পূর্তিঃ। ভামুদভ্রতি এবং যথা! ইতি | প্রকটার্থং ॥ ..দবত্তে 

ইতি। করোতি 'প্রকটয়তি॥ স্তাৎ ইতি। এবুবাক্যেমু সৈব রবেতি সর্দোষাং 
পা শ্পপীাশ্ শিস নপ পপশপশপাা শশী পপি পপি শাটিপাপাাপ্পীপাপপ পাসে ৯ পলা? 7 এপস স্পা পতল পচা 

মহাবারাহে ও কথিত আছে । যথা, “ সেই পরমাত্ব। 

ভগবানের, লীলার্৫ঘ জগতে প্রকাশিত সকল দেহই শ'শ্বত। 

তাঁহার সেই দেহগণ কখনই প্রাকৃত নহে, অতএত হাঁনো 

পাদন বিবর্জিত । এবং জ্ঞানময় পরমানন্দ আকৃতি বিশিষ্ট 

সেই দেহ সকল সর্ব গুণ পরিপূর্ণ, সুতরাং সমস্ত দোষ- 

শুন্য ” ॥ ইতি ॥ ২১ ॥ 

যেরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর সর্বব অবতারে পূর্ণতা প্রদর্শিত 

হইল, সেইরূপ লক্ষবীদেবীর ও সকল অবতারে পূর্ণতা! 
দেখাইতেছেন্। যথা, বিষ পুরাণে, “ দেবদেব জগৎ স্বামী 

জনার্দন যখন যেরূপ অবতার প্রকাশ করেন, তৎসহায়িনী 

লন্ষমীদেবীও সেইরূপ অবতার প্রকাশ করেন। যখন ভগবান্ 

হরি আদিত্য মর্তিধারণ করিয়াছিলেন, তখন তিনিও প্ন- 
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রাঘবত্বেহভবৎ সীত। রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি | 

অন্যেু চাবতারেষু বিষ্ঞচোরেষ। সহায়িনী ॥ 

দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্থে চ মানুষী | 

বিষে! দেহান্ুরূপাং বৈ.করোত্যেষাত্বন স্তনুং ॥ তি ॥ 
স্তাৎ স্বরূপসতী পূর্তি রিহৈক্যাদিতি বিন্মতং ॥ ২২ ॥ 

০৯ পপ পপ পা স্পা 

গ্রাহুর্ভাবানাং অভেদাৎ সর্কেধু তেষু স্বরূপসতী পুর্তি রস্ত্যেবেতি শ্রুতি- 
যুক্তিবিদাং মতং ইত্যর্থঃ ৷ অন্যথা স্বরূপপুর্তে রভাবে তদভেদে। গেৌণঃ- 
স্যাৎ॥ ২২ ॥ 

বর্বার পদ্মহইতে উদ্ভূতা হইয়া ছিলেন। যখন ভগবাঁন্ 
ভার্গব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তিনিও ধরণী মুর্তি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন দশরথ তনয় রামরূপ ধারণ 
করেন, /তখন তিনি সীতা রূপ, ও কৃষ্ণাবতার সময়ে 
রুরিণীরপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং অন্যান্য অব- 

তারেও বিষ্ণুর সহায়িনী হয়েন। যখন ভগবান্ দেবমূর্তি 
হয়েন তখন তিনিও দেবরূপা, ও মানব রূপে, মনুষ্যমুত্তি 

প্রকাশ করিয়! থাকেন। এই রূপে ভগবান্ যখন যে রূপ 
ধারণ করেন, লক্ষ্মী দেবীও তখন সেই রূপ, আপনার মুর্তি 
প্রকাশ করেন” ॥ ইতি ॥ পূর্ব্বোক্ত ক্রমে ভগবান্ বিষ্ণুর ও 
লক্ষমীদেবীর রর গণেতে যে পূর্ণতা নিণীতি হইল, উহা! 

স্বরূপ পূর্ণতা কিনা « এই আশঙ্কায় লিখিতেছেন। 
অবভার সকলের অভেদ হেতুক এ পুতি স্বরপপুণতি ইহা! 

শ্রুতিযুক্তি নিপুণ বিদ্ধদ্গণের অভিমত ॥ ২২ ॥ 



প্রথম প্রমেয়। 9) 

অথ তথাপি তারতম্যং। 

তত্র শ্রীবিষ্টোস্তদ্যথ। শ্রীভাগবতে । 
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং ॥ ইতি ॥ 
অঙ্টমস্ত তয়োরাসীতৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল ॥ইতি চ ॥২৩॥ 
অথ শ্রিয় স্তদ্যথ! পৃরুষবোধিন্যামরর্বকেবাপনিষদি | 

“গোকুলাখ্যে মাথুরমগ্ডলে” ইত্যুপক্রম্য, “দেপার্থে 
পা অথেতি। যদ্যপ্যবিশেষ। পুর্তিরন্তি তথাপি তারতম্য মংশাঁংশিভাবোপ্যস্তি 

ইত্যর্থঃ॥ এতেচেতি। এতে চতুর্বিংশতিঃ পুংসো গর্তোদশায়িনৌই ংশকলাঃ 

কথি-াঃ। তন্মধ্যপঠিতঃ শ্রীকষ্স্ত স্বয়ং ভগবান্ অনন্যাপেক্ষিরপে মূল- 
মিত্যর্থঃ'| অষ্টমন্তিতি | তয়ো দেবিকী বস্থুদেবায়াঃ | ২৩॥ 

অথেতি । শ্রিয়ন্তৎতাঁরতমাং ॥ গোকুলাখ্য ইতি। অত্রাংশিন্যাঃ শ্রীরাঁধায়াঃ 

লক্ষাদয়োহংশা ইত্যর্থে। বিস্ফ,টঃ | ছূর্গাত্র মন্ত্ররাজাধিষ্টাত্রী, নতু প্রাকতী॥ 

অবতারগণের স্বরূপতঃ পুর্তির যদ্যপিও কোন বিশেষ 

নাই। তথাপি পরস্পর তারতম্য অর্থাৎ অংশাংশিভাব শাস্ত- 
সিদ্ধ ইহাপ্রতিপাদনার্থ প্রথমতঃ ভগবান্ বিষ্ুর অবতার- 
গণের অংশাংশিভাব দেখাইতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে । যথা, 
“এই পুর্ব্বোক্ত চতুবিংশৃতিটি অবতার যাহা উক্ত হইল, ইহারা 

সকলেই গর্ভোদক শায়ি পুরষের অংশ ও কলামুত্তি। কিন্তু 
তন্মধ্যে উক্ত শ্রীকুষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অর্থাৎ অন্যের অপেক্ষা 
শূন্য স্বয়ংই সকল অবতারের মূল” ॥ইতি ॥ এবং দশমেও উক্ত 
আছে। যথা, “ সেই বহুদেব ও দেবকীর অষ্টম পুত্র স্বয়ং 
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবর্ভ ত হইয়াছিলেন ৮ ॥ ইতি ॥ ২৩ ॥ 

এই রূপে শ্রী বির অবতারের তারতম্য প্রদ্শনানস্তর 
লক্ষমীদেবীর ও অবতারগভ তারতম্য দেখাঁইতেছেন। ঘর্থা, 



৩০ প্রমেয় রত্বাবলী। 

চক্দ্রাবলী রাঁধিকাচ” ইত্যভিধায় পরত্র, “যস্তা অংশে 
লক্ষমীহুর্গীদিক। শক্তি?” ॥ ইতি ॥ 
গৌতমীয়তন্ত্রে চ। 
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিক। পরদেবতা ৷ 

সর্বলক্ষমীময়ী সর্ধবকান্তিঃ সংমোহিনী পরা ॥ ইতি ॥২৪। 
দস 

দেবীতি। রাধিক1 দেবী পরেন্যন্বয়;ঃ। অতঃ কষ্ণময়ী কষ্ণীত্সিকাঃ তথাপি 

পরদেবতা কৃষ্টার্চকা সর্ধলক্ষ্মীময়ীঃ পুরুষবোধিনীশ্ররতেঃ, নিখিলানাহ 

লক্ষীণা মংশিনী, সর্বাসাং তাসাং কান্তি রিচ্ছ। পুজ্যত্বাভিলাসো যসাং সা, 

সন্মোহিণী কক্চানুরস্রিকা || ২৪|। 

পৃরুষ বোধিনী অথবর্ব উপনিষদে ।* প্রথমতঃ, “ গোকুলাখ্য 

মাথুর মগ্ডলে ” ইত্যাদি উপক্রম পুবর্বক, ছুই পার্থে চন্দ্রা 
বলী ও রাধিক।” ইহা কহিয়া অনন্তর কহিয়াছেন। 
“ যীহার অংশ লক্ষী ও দুর্গাদিক। শক্তি ৮ ॥ ইতি ॥ অর্থাৎ 
জ্রীরাধিকাই অংশিনী, লক্ষ্মী ও ছূর্গা প্রভৃতি সকলেই তীহার 
ংশভূত1। এখানে ছুূর্গাশব্দে সামান্য প্রাকৃত দেবী নহে। 

িনি মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনিই দুর্গাশব্দে শ্রীরাধিকাঁর 
৷ অংশাবতাররূপে পরিগৃহীতা হইয়াছেন ॥ 

গৌতমীয় তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে । যথা, “ কৃষ্ণাত্মিকা 
পরদেবত। রাধিকা দেবীই সব্বলক্ষমীময়ী (অর্থাৎ সমস্ত 
লক্ষমীই শ্রীরাধিকার অংশভৃতা, তিনিই একমাত্র অংশিনী) 
এবং লক্ষ্মী সকলের ও কান্তি রূপা অতএব সব্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
শ্রীকৃষ্ণানুরঞ্জিক1 ৮ ॥ ইতি ॥ ২৪ ॥ 



গ্রাথম গ্রামের । ৩৯ 

অথ নিত্যধামত্বং আদ্িশব্দাৎ, যথ। ছান্দোগ্যে। 
স ভগবঃ কম্মিন্ প্রতিঠিতঃ ॥ ইতি ॥ স্বেমহিনি ॥ ইতি ॥ 
মুণ্ডকে চ। 
দিক্কে পুরে হেষ সংব্যোন্ষ্যাত্মা গ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ইতি ॥ 

৯১৮ ১০, পর পপ 

“নিতালক্ষ্যাদিমত্বা” দিত্যত্রাদিপদগ্রাহ্মাহ অথেতি । ভগবঃ ভগবন্ থে 

সনৎকুমার সভূমাখ্যোহরি রিত্যাদি গর্ব স্বেমহিয়ীতি তছতরং ॥ দিব্য ইতি। 
পুরে বিচিত্র প্রাসাদাদিশালিনি ॥ তামিতি। তাংতানি'বাং যুবয়ে! রাধিক] কৃষ্ণয়ো- 

বাস্তু নি গৃহাণি গমধ্যে প্রাপ্তুং উস্মসি কাময়ামহে। যত্র যেষু গাবো! তূরি শৃঙ্গাঃ 

ইত্যাদি প্রমাণ নিবহ দ্বারা ভগবানের নিত্য লক্ষমীবি- 
শিষ্টত। প্রদর্শিত হইয়।ছে । কিন্তু এক্ষণে পৃব্বেক্ত, “ যিনি 

নিত্য লক্ষব্যাদ্িবিশিক্ট ৮ এইস্থলে আদি পদে যাহা যাহ! পরি- 

গৃহীত হইয়াছে, তাহা! সকল ক্রমশঃ প্রদর্শিত করিবেন 
বলিয়া, তন্মধ্যে প্রথমতঃ নিত্যধামত্ব, (অর্থাৎ ভগবান্ যেসকল 

স্থানে নিত্য বিরাজ করেন সেই সকল ধামের বিনাশ নাই, 
তাহাঁরাও নিত্য ) ইহা দেখাইতেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে 
প্রশ্মোতর পুর্ববক প্রদর্শিত আছে । প্রশ্ন যথা, “হে ভগবন্ সেই 
ভূমাখ্য হরি কোথায় প্রতিঠিত আছেন” ? উত্তর, "স্বীয় 
অসাধারণ মহিমাপুরে” ॥ ইতি ॥ 

মুণ্ডক উপনিষদে ও,উক্ত আছে। বথা, “আত্মাম্বূপ 
এই ভগবান্ দ্যোতনাত্মক স্বীয় পুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন” 

॥ ইতি ॥ 

ঝকৃমন্ত্রে ও উক্ত আছে। যথা, “তোমাদিগের সেই 
গৃহ সকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাদ করি, যেখানে গাঁভি মকল 



৩২ এমেয় রত্বাধলী 

খক্ষু চ। 

তাং বাং বাস্ত ন্যুশ্মসি গমধ্যে যত্র গাবে! ভূরিশূঙ্গাঃ 
অয়াঁঃ ॥ অত্রাহ ॥ 

তছুরুগায়স্ত বৃষ; পরমং পদ মবভাতি ভুরি ॥ ইত্ডি ॥২৫॥ 
শ্রীগোপালোপনিষদি চ। 
তানাং মধ্যে সাক্ষ। দ্বন্দ গোঁপালপুরী হি ॥ ইতি ॥ 
জিতন্তে স্তোত্রে চ। 

লোকং.বৈকুষ্ঠনামানং দিব্যষাড় গুণ্য সংযুতং। 
অবৈষ্ঞবান! মপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবজিতং ॥ 

মর বাঞ্ছিতদা ত্র্যইত্যর্থ; ॥ অত্রার্থে শ্রতিরাহ। বুঞ্চঃভক্তেচ্ছাবর্ষিণঃ 
কৃষ্স্যতৎ পরমং পদং ভূরি প্রচুর মবভাতি নাস্তযসা সংখ্ত্ার্থঃ ॥ ২৫ | 

তাসামিতি। স্তানাৎ পুরীণাংমধ্যে গোপালসাপুরী মথুব! সাক্ষা দত্রহ্ধঃ তৎ- 

পরাখ্যশক্তিরূপত্তবেন তাদ্রপ্যাৎ অভিব্যক্তবৃহদ্গুণত্বাচ্চ ॥ লোঁকমিত]াদি 

প্রন্ষ,টার্থং ॥ পাঞ্চকালিকৈরিতি। অভিগমনোপাদানেজ্যাধ্যয়ন সমাধয়ঃ 

প্রশস্ত শৃঙ্গ বিশিক্, ও শুভাবহ বিধিরূপ, ( অর্থাৎ বাঞ্ছিতাথ- 
প্রদান সমর্থ )॥ ইতি ॥ 

পুনশ্চ এতদ্বিযয়ে শ্রুতি প্রমাণ কহিতেছেন। যথা, 

“তক্তেচ্ছাবর্ধণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম পদ প্রচুররূপে 
অবভাত হইতেছে, অর্থাৎ অসংখ্য অসংখ্য স্থান সকল নিরন্তর 
দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৫ ॥ | 

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে ও কহিয়াছেন। যথা; 

“সপ্তপুরীর মধ্যে .গোপাল পুরী মথুরা সাক্ষাৎ ্রন্স্বরূপ” ॥ 
ইতি ॥ 



তর্থম গ্রমেয়। ৩৩ 

নিত্যপিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণ, তম্ময়ৈঃ পাঁঞ্চকাঁলিকৈ?। 
সভাপ্রাসাদসংযুক্তং বনৈ শ্চোপবনৈহ শুভং ॥ 
বাপীকুপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষষটৈঃ স্থমণ্ডিতং | 
অর্ীকৃতং স্ুরৈ বরন্দ্য মযুতার্ক সমগ্রভং ॥ ইতি ॥ 
ব্রহ্মসংহিতায়াঁঞ্চ | 

সহত্রপত্রং কমলং গোঁকুলাখ্যং মহৎ্পদং। 
ততকণিকাঁরংতদ্ধাম তদনস্তাংশ সম্ভবং ॥ ইতি ॥ ২৬ ॥ 

পঞ্চকালান্তৎপরায়ণৈ রিত্যর্থঃ। সহজেতি । মহতঃ স্বয়ংভগবতঃ পদং 
স্বানং, “পদং ব্যবসিতি ত্রীণ স্থান লক্ষাজ্বিবস্থঘইতামরঃ। অনস্ত্য 
সংকর্ষণস্াংশেন লম্তবঃ গ্রাকট্যং অনাদিতে। যস্যতৎ ॥ ২৬1 

জিতস্তস্তৌত্রে ও উক্ত আছে। যথা, ব্যাট গুণ্য- 
সংযুত, গুণত্রয় বিরহিত বৈকুণ নামক যে লোক, তাহা 
অবৈষ্ণবগণের অপ্রাপ্য, ও পাঞ্চকালিক, ( অর্থাৎ অভিগমন্ন 
উপাদান ।ইজ্যা , অধ্যয়ন।সমাধি এই পাঁচটিকে পঞ্চকাল” 
কহে) তৎপরায়ণ কর্তৃক সমাঁকীর্ণ। সভা ও প্রাসাদ সংকুল, 
এবং বন ও উপবন বাপীকুপ তড়াগ ও বৃক্ষষণ্তড সমূহে হ্বম- 
গ্িত অগ্রাকৃত এবং অযুর্ত অযুত্ত আদিভ্য সমপ্রভাশালি, 
এবং দৌরবগণ কর্তৃক বন্দনীয়' ॥ ইর্তি ॥ 

্রহ্ধ সংহিতাতে ও উত্ত আছে। যরথা, “সাক্ষাৎ ভগ- 
বান্ শ্রীকৃষ্ণের গোকুলাখ্য যে স্থান, তাহা সহজঅপত্র পদ্মের 
স্বরূপ, তম্মধ্যকর্ণিকারভ্রুপ ধাম ভগবান্ সন্বর্ধণের অংশ হইভে 
সম্ভূত” ॥ ইতি ॥ ২৬ ॥ 

৫ 



৩৪ প্রমেয় রত্বাবলী। 

প্রপঞ্জে স্বাতকং লোৌক মবতাধ্য মহেশ্বরঃ ৷ 

আবি9ভবতি তন্দ্রেতি মতং ব্রল্মীদিশবতঃ ॥ 

নন্নু মহিমাদি শব্দবাচ্যং হরেঃ পদং প্রক্কৃতিম গুলাছুহিঃ শ্রুতং, তন্ম গু" 

লান্তঃস্থং মথুরাদি তস্যপদমিত্যে তৎ কথংতত্রহ প্রপঞ্চেইতি। লৌকস্য স্বাত্মক- 
ত্বে হেতুঃ ব্দ্মাদিশব্ঘত ইতি। আঁদিন! মহিমসংব্যোমশব্দ সংগ্রহঃ | এবং তর্হি 

রিল ০৯ 

এইরূপে ভগবানের ধাঁমনকল নিত্য ইহ দর্শাইয়।, 

পূর্ব্বোন্ত “অসাধারণ মহিমাঁপুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন” ইত্যাদি 
স্থলে, মহিমারূপ ধামের নিত্যত্ব সম্ভব হইতে পারে, কিন্ত 
মথুর! মণ্ডলাদি যে সকল স্থান প্রপঞ্চগত দৃষ্ট হইতেছে, 
তাহার! কিরূপে নিত্য হইতে পারে ? এ আশঙ্কায় লিখি- 
তেছেন। ভগবান্ প্রথমতঃ আত্মস্বরূপভূত নিজ ধামকে 

গ্রপঞ্চ মধ্যে অবতারণ পূর্বক অনন্তর সেই সেই ধামে স্বয়ং 
আবির্ভত হয়েন, ইহ! ব্রহ্মাদি শব্দ প্রয়োগে স্পষ্উই বোধ 
হইতেছে । অর্থাৎ যখন পুর্বোক্ত গোপাল তাপনী প্রস্ৃৃতি 
শ্রর্তিতে, “ সপ্তপুরীর মধ্যে গোপালপুরী মধুর! সাক্ষাৎ 
্রহ্গস্বরূপ” ইত্যাদি স্থলে স্বীয়ধাম মথুর! পুরীকে সাক্ষাৎ 

ব্রহ্ম কহিয়াছেন;, তখন ভাহার মথুরা৷ মগ্ডলাদিধাম সকল 

প্রপঞ্চগত হইয়াঁও: তাহারই স্বরূপভূত চিন্ময় ও নিত্য পদার্থ 
তাহাতে কোন সন্দেহই নাই, ইহাই পণ্ডিতমগ্ডলীর অভি- 
মত। কিন্তু যাহারা নিতান্ত অজ্ঞ, তাহাঁরাঁই কেবল. যেরূপ, 
সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান গোবিন্দে প্রাকৃত মানব বালক 
বুদ্ধি করিয়া থাকে; দেইরূপ, তাহার, ধামের ও প্রাকৃতত্ব 
বোধ করিয়া থাকে ॥ অর্থাৎ ধাহারা ভগবদ্ভক্তি পরাষণ 



প্রথম প্রমেয়। ৩৫ 

গে।বিন্দে সচ্চিদাঁনন্দে নরদারকতা যথা । 
অজ্ঞে মিরূপ্যতে তছদ্ধান্গি প্রাকৃততা কিল ॥ ২৭ ॥ 
অথ নিত্যলীলত্বঞ্চ। তথাহি শ্রুতি 

যদ্্দীতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ॥ ইতি ॥ 
একোদেবোনিত্যলীলানুরক্তে। ভক্তব্যাপী ভক্ত হৃদ্যন্ত- 
রাত্বা ॥ ইতি চ॥ 

মথুরাদৌ প্রাককতত্বং কুতঃ স্ক,রতি তত্রাহ গোবিন্দইতি। নরদারকতা প্রাকৃত- 
মনুষ্য বালকতা ॥ ২৭॥ 

অথেতি। বদ্দিতি বৃহদারণ্যকে | যদ্গতং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুণকন্মম নিত্যং, গত- 

ভবত্ভবিষ্যচ্ছনৈস্তস্ত ত্রৈকালিকন্বপ্রত্যয়াৎ। একোদ্েবইতি | পিপ্পলাদ- 

বিজ্ঞ স্থুধীর, তাহারা কখনই ভগবানের লীলার্থ পৃথিবীতে 
প্রকাশিত বিগ্রহ, ও তাহার ধাম সকলকে প্রাকৃত ও অনি- 

ত্যরূপে দেখেন্ না, চিন্ময় ও নিত্যই দেখিয়া থাঁকেন। অর্বা- 
চীনপাষগুদলই অজ্ঞানচ্ছন্নদৃষ্টিবশত?, ভগবদি গ্রহ ও হার 
লীলাধাম সকল মায়িক ও অনিত্য, ইত্যাকার বুদ্ধি করিয়া 
থাকে ॥ ২৭ ॥ 

অনন্তর ভগবানের লীলাও যে নিত্য ইহ! দেখাইতে- 
ছেন। বথা, বৃহদারণ্যক শ্র্তিতে। « ব্রহ্মনিষ্ঠ যে সকল 
গুণ ও কর্ম তাহ! পুর্ববে হইয়াছে, বর্তমানে ও হইতেছে, 
এবং ভবিষ্যতে ও হইবে” । অর্থাৎ অতীত বর্তমান এবং 
ভবিষ্যৎ এই তিন কাঁলেই ভগবানের লীলা বিরাঁজমাঁন 

থাঁকেন, কোনকালেই বিনষ্ট হয় না। সুতরাং তাহ! নিত্য 
ইহা অবশ্বই প্রতীত হইতেছে । 



৩৬ গরমের রত্বাষলী। 

স্ৃতিশ্চ | 

জন্ম কর্ম চ মে দিব্য মেবং যে! বেত তত্বতঃ। 

ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোইর্ভুন ॥ইতি॥২৮॥ 
রূপানস্ত্যা জ্জনানস্ত্যাদ্ধামানন্ত্যাচ্চ কন্ম তৎ। 

শাখায়াং। অত্র লীলায়াঃনিতাত্বং বাচনিকং। জন্মেতি শ্রীগীভান্থু। দিব্যম- 
প্রাকৃতং নিত্যমিতিযাবৎ | ২৮ ॥ 

নন লীললায় নিত্যত্বং শব্দাৎ গ্রতীতং, যুক্তিবিবহা ত্রদপুষ্টমিতি চেত্তত্রাহ 
রূপানক্যাদিতি | অক্াহঃ লীলায়াহক্রিয়াত্বা প্রতাবয়বমপ্যারস্ত সমাপ্তিভ্যাং 

তস্যাঃ সিদ্ধি বাঁচা1, তাভ্যাং বিনা ন তস্যাঃ স্বরূপং সিদ্ধেৎ। তথাচারস্ত- 

সমান্তিমত্তয। বিনাশিত্বধৌব্যাৎ কথংস। নিত্যেতি চেছুচ্যতে। পরাত্মনঃ সদৈবা- 
কারানস্তাৎ পার্ধদানস্ত্যাৎ স্থানানস্ত্যাচ্চ নানিত্যত্বং তস্যাঃ, তত্তদাকারগ- 

বেদের পিপ্ললাদশাখায় স্পষ্টই উক্ত আছে। যথা, “এক- 
মাত্র সেই ভগবান্ নিত্য লীলাতে অনুরক্ত, ও তক্তব্যাপক, 
এবং ভক্তগণের হৃদয়ে সাক্ষাৎরূপে বিরাজ করেন” ॥ ইতি ॥ 

ভগবদ্গীতাতে ও কহিয়াছেন। যথা, “হে অজ্ঞ 
আমার জন্ম, (অর্থাৎ আবির্ভাব ) ও কম্মকে যে ব্যক্তি অপ্রা- 
কৃত নিত্য করিয়৷ জানিতে পারে । সেই ব্যক্তিই স্থুল ও 
সুন্মম উভয় বিধ দেহপরিত্যাগ পূর্বক, আমাকে প্রাপ্ত হয়, 
আর জন্ম মরণরূপ সংসার যন্ত্রণা ভোগ করেন! ॥ 
ইতি ॥ ২৮ ॥ 

যদ্যপিও ভগবানের লীলার নিত্যত্ব শ্রুতি প্রমাণ সিদ্ধ 

হইল । তথাপি যুক্তি বিরহ হেতুক বলবৎ নহে ইহা কেহ 
কেহ আশঙ্কা করিলেও করিতে পারেন; এই নিমিত্ত যুক্তি 

প্রদর্শন পূর্ববক দৃঢ়তর নিবদ্ধ করিতেছেন । 



প্রথম গরমের । ৩৭ 

নিত্যং স্যাভদভেদাচ্চেত্যুদিতংতত্ববিভ্মৈঃ ॥ ২৯। 

তয়োস্ততুদারস্ত সমৃপ্ত্যোঃ সন্ববেপ্যেক ব্রৈকত্র তত্ততক্রিয়াবয়ব1 যাবৎ সমাপাত্তে 

ন সমাপ্যন্তে বা, তাঁবদেবান্যত্র।ন্যত্রাপ্যারন্ধীঃ স্্য রিত্যেবঘবিচ্ছেদান্নিত্যত্বং 

সিদ্ধং। নক্মাস্ত বিচ্ছেদঃ। পৃথগারস্তাদন্যৈ বসেতিচেছুচ্যতে লময়ভেদেনাত্যা - 

দিতানামপ্যেকরূপাণাং ক্রিয়াণামৈক্যং | যথা চোক্ুং দ্বিঃপাকে। হনেন কতো! 

নতু দৌ পাকাৰিতি দ্বির্গোশবোযমুচ্চরিতে। নতু স্বৌ গোশবাবিতি প্রতীতি 
নিশীত শব্ৈক্যবদিদং দ্রষ্টব্যং | তদেতদাহ তদভেদাচ্চেতি । তেষাং রূপারদীনাং 
চওর্ণং ভেদবিরহাদিত্যর্থঃ | ২৯ ॥ 

কপি 

ভগবানের, রূপের ও পার্খদের, এবং ধামের অনস্তত] 

হেতুক, এবং অবতার গণের পরস্পর অভিন্নতা হেতৃক, 
তাহার লীলাঁদিকন্ অবণ্যই নিত্য, ইহাতর্বিৎ কোবিদ্গণ 
কহিয়া থাঁকেন। অর্থাত ভগবান লীলাপ্রকটন করিবার 
নিমিত্ত ঘে কোন রূপ প্রকাশিত করেন, সেই সকল রূপের 
যেমত নিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। সেইরূপ তীহার সকল 
লীল1ও নিত্য, কোন কালে বিনষ্ট হয় না, যদিও লীলার 
স্বরূপ আরম্ত ও সমাপ্তিরপ, অতএব যখন যে অবতার আবি- 
ভূতি হয়েন, তখনই কেবল তাঁহার লীলা! হইয়া থাকে। 
পুনর্ধবার 'অপ্রকট অবস্থায় আর সে লীলা থাকে না। ইহা- 
গ্রতীত হইয়া থাকে। তথাপিও তাহ! নিত্য, মেই সেই 
স্থানের লীল! সমাপ্তি হউক আর, নাই হউক, পুনর্ধবার অন্য- 
স্থানে অবতার আবির্ভূত হুইয়া অন্য লীল! বিস্তার করেন। 
অর্থাৎ বছ বহু ব্রহ্মাণ্ড এককালে বর্তমান রহিয়াছে কোন 

ন। কোন ব্রহ্মাণ্ডে» ভগবান সেই সেই অবতার প্রকট করি- 
লেন, অন্যকোন ব্রহ্মাণ্ডে তখন অপ্রকট হইলেন ইহাতে 



৩৮ গ্রমেয় রন্বাবলী। 

% ইতি প্রমেয়রত্বাবল্যাং ভগবৎ পারতম্য প্রকরণং 
প্রথমং প্রমেয়ং ॥১॥% 

কক ইতি প্র্েয়র্াবল্যাং ভগবৎ পারতম্য প্ররুরণং ব্যাখ্যাতং ॥১॥ ** 

সর্ধবেদবোধ্যত্বং হরেরব্ধক্ত,মাহ অগেতিযে।সাবিতি। যঃ গো ালঃকৃষ্ণঃ| 

সর্কেইতি।- যত্পদং যদ্ব,দ্ষাধ্যং বন্ত, পদং বাবসিতিত্রাপেন্যাদুক্কেং | বেদে- 
রামায়ণেইতিক্ষ টার্থং ॥ ১ | 

করিয়। তাহার অবতার নিরবচ্ছিন্নই নিত্যরূপে বিরাঁজিত 

আছেন, স্থৃতরাঁং তীহার লীলারও বিচ্ছেদ নাই নিত্য প্রবাহ- 
রূপে হইয়। থাকে, অতএব লীল1ও যে নিত্য তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥ রঃ 

% ইতি প্রমেয় রত্বাবলীতে ভগব€ৎ পাঁরতম্য প্রকরণ 
নামক প্রথম প্রমেয় ॥ ১ ॥ * 

এইরূাপে পূর্বোক্ত প্রমাণ সমূহদ্ারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই 
পরতম বস্তু, এবং তাহার নিত্যলক্ষ্যাঁদি বিশিষতা, ধামও 

লীলাদিরও নিত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে । এক্ষণে, তিনি 

যে বেদের বেদ্য, (অর্থাৎ লক্ষ্য নহেন) ইহাম্পন্ট শ্রুতি 
প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক দেখাইতেছেন। যথা, শ্রীগোপালো প- 
নিষদে, “ যিনি সর্বব বেদ কর্তৃক পরিগীত হয়েন” ॥ ইতি ॥ 
কঠিক শ্র্ঘতিতে ও কথিত আছে । যথা, “ সকল বেদগণ ও 

তপশ্াগণ যে এক মাত্র ব্রহ্মবস্তকেই কহিয়! থাকেন” ॥ইতি॥ 
এবং শ্রীহরিবংশেও উক্ত আছে। যথ|, « বেদ, রামা- 

য়ণ, ও পুরাণ, এবং ভারত ইতিহাস প্রত্তি যে সকল শাস্ত্র 
আঁছে + সর্বত্রই আদিতে, ' এবং অন্তে, ভগবান হরিই 
পরিগাত হইয়া থাকেন” ॥ ইতি ॥ ১। 
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অথাখিলান্নীয় বেদ্যত্বং ঘথ। শ্রীগোপালোপনিষদ্ি । 

যোহ সৌ। সর্বৈর্বেদৈ গীঁয়তে ॥ ইতি ॥ 
কাঠকে চ। 

সর্ধে বেদ! ঘ পদমামনন্তি তপাংসি র্বানি চ. 

যদদন্তি ॥ ইতি ॥ 

শ্রীহরিবংশে চ। 

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথ|। 
আদাবস্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ধত্র গীয়তে ॥ ইতি ॥ 
সাক্ষাৎ পরম্পরাভ্টাং বেদ। গায়ন্তি মাধবং সর্ববে। 

বেদীস্তাঃ কিল সাক্ষা দপরে তেভ্যঃ পরম্পরয়। ॥ ২ ॥ 

নম্ুবেদেযু কর্মপ্রতিপাদনং ছুরি দৃষ্টং কথমুক্তোদাহরণানি সংগচ্ছেরন্ইতি 
চেশু তত্রাহ সাক্ষার্দিতি। বেদাস্তাঃ সাক্ষান্ম।ধবং গায়স্তি তেভ্যোহ পরেবেদ।ঃ 

কর্মকাগডানি তু পরম্পরয়।, ০০০০৮০৪৪০৩৪৪০০০৮ 

সর্ববেদ বেদ্যত্বং হরেঃ সপপন্নং ॥ ২ ॥ 

এক্ষণে, বেদের অনেকাংশেই প্রায় কন প্রতি পাদন দৃষ্টি 

গোঁচর হইয়া থাকে । অতএব উক্ত প্রমাণ নিশ্চয় কিরূপে 
সঙ্গত হইতে পারে, এই আঁশঙ্কীয় লিখিতেছেন। 

বেদগণ সাক্ষাৎ ও পরম্পরারূপে একমাত্র ভগবান্ 

্্রীকৃষ্ণকেই গাঁন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে বেদান্ত সকল 
সান্ষাৎরূপে, এবং তাহা হইতে অতিরিক্ত কর্মকাণ্ড মমৃহ 
পরম্পরা রূপে গান করেন। অর্থাৎ কর্মকা কর্তৃক ভগ- 

বদ্জ্ঞানের অন্গভূত চিত্ত বিশুদ্ধি কারক কর্ম, বিধান পরীপাটী 

দ্বার! ক্রমশঃ তীহাঁর বথার্থতত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥-২-॥ 
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কচিৎ কচি দবাচ্যত্বং যদ্ধেদেযু বিলোক্যতে | 
কাঁতর্সে ন বাচ্যং নভবেদিতি স্যাত্তত্র সঙ্গতি? ॥ 

অন্য! তু তর্দীরাস্তো ব্যর্থঃ শ্যাদিতি মে মতিঃ ॥ ৩॥ 
নন্ু যতোবাচোনিবর্তত্বে ইত্যাদৌ হরেবেদাবাচ্যত্বংদৃষ্টং উত্রকাগতি- 

রিতি চেত্তত্রাহসাক্ষার্দিতি কৃচিদ্দিতি। দৃষ্টোপি মেরুঃ কাৎস্নে নাদর্শনাদদৃষ্টো 
যথোচ্যতে তদ্বং। অন্যথা সর্বথ। তদবাচ্যত্বে তজজ্ঞানায়বেদাধায়নারস্তো 
নিরর্থক:স্তা্চ ॥ ৩॥ 

এইরীঁপে তগবান্ যে বেদ সকলের বেদ্য ( অর্থাৎ লক্ষ্য 

নহেন ) ইহা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইল । কিন্তু “যতোবাচে 
নিবর্তন্তে” অর্থাৎধাঁহ! হইতে বাক্য সকল নিবৃত্ত হয়, ইত্যাদি 
শ্রুতি ও র্থন দৃষ হইতেছে, তখন পরস্পর মহাবিরোধ 
উপস্থিত হইতেছে । অতএব উক্ত শ্রুতির পরস্পর সমন্বয় 

ধ্যতিরেক সিদ্ধান্ত সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িতে পারে এই আশঙ্কায় 

লিখিতেছেন ! 
বেদে কোথায় কোথায় যে “ ব্রহ্ম অবাচ্য ” অর্থাৎ শব্দ- 

ঘারা তাহারে কহিতে পারা! যায় না ইত্যাদি বিলোকিত 
ইইতেছে। তাঁহার তাৎপর্য বেদগণ সম্পূর্ণরূপে ভগবানের 
মহিমাগ্ুণাদি কহিতে জমর্থ হয়েন্ নাঁ। স্থতরাঁং তিনি 
বেদবুঠচ্য নহেন। যদ্যপি এরূপ সঙ্গতি না করা হয়, 

তাহা হইলে বেদাধ্যয়নাদি আরন্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। অর্থাৎ 

বেদ সকল যদ্যপি সর্বথাই পরক্রহ্ম প্রতিপন্ন করিতে না 
পারে, তাহা হইলে বেদ অধ্যয়নের কোন আবশ্যক থাকে 
নী, স্বতঃ সিদ্ধই ঈশৃর জ্ঞান হইতে পারে, হতরাঁং বেদীধ্যয়ন 
একেবারে নিরর্থক হুইয়া ঘায়। অতএবনভগবান্ ব্রেদবাচ্য, 
বেদের লক্ষ্য নছেন ইহ! অবশ্যই স্বীকাধ্য ॥ ৩ 
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 শব্দপ্রবৃত্ভিহেতৃনাং জাত্যাদীনা! মভাবতঃ | 
ব্রহ্ম নির্ধন্নকং বাঁচ্যং নৈবেত্যাহুর্বিপশ্চিতঃ ॥ ৪ ॥ 
সর্বৈঃশব্বৈরবাচ্যে তু লক্ষণা ন ভবেদতঃ | 

শর্ষোতি। নির্বিশেষ ত্রক্ষবাণিনান্ রক্ষণি জাতিগুপক্রিয়ামংজানা মভা 
বান্তদাচিভি বেদশব্ৈ 'তদ্বাচ্যং | ৪॥। 

নচ লক্ষণয়। বেদশব্বানাং তত্র প্রবৃত্ে ন তদারস্তোব্যর্থঃ ইতি চেৎ তজ্বাহ 

নির্বিবিশেষ রহ্মবাদিদিগের মতে, বিপশ্চিদ্গণ কহিয়। 

থাকেন। ত্রহ্ম, জাতি গু ক্রিয় ও সংজ্ঞা রহিত পদার্থ । 
অতএব শব্দপ্রবৃভির হেতু ভূত এঁচারিটি (জাতি গুণ ক্রিয়। 
এবং সংজ্ঞা ) ব্রদ্মেতে,না থাকায় নির্ধন্মক ব্রহ্ম, বেদ বাচ্য 
হইতে পারেন্ না ॥ ৪ ॥, 

অর্থাৎ নির্ধন্্নক ব্রহ্ম পদার্থ, খন বাচ্য না হইলেন, 
তখন লক্ষণাশক্তিঘারা বেদ সকল তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, 

বেদাঁধ্যয়নাদি নিরর্থক নহে। একপ সিদ্ধান্ত ও অসঙ্গত, ॥ 

কারণ যদি বল, বেদ্গণ লক্ষণাশক্তি দ্বার] ব্রদ্মেতে প্ররৃত 
হয়, অতএব বেদাধ্যয়ন নিরক নহে । তাহাঁও বলিতে 
পার না। যেহেতু যে বস্তু সর্ধরথাই অবাচ্য তাহাতে লক্ষ- 
ণাশক্তিই বা কিরূপে যাইতে পারে, কোনমতেই সম্ভব হয় 
না। হ্ৃতরাং উহা নিতান্ত অমঙ্গুত ইহাই প্রতিপাদন 
করিতেছেন । 

যদ্যপি ব্রন্ম, শব্দ মাত্রেরই অবাঁচ্য হয়েন, তাহ! হইলে, 
লক্ষণাশক্তি ও (অর্থাৎ লক্ষণানামক শব্দেরই শক্তি বিশেষ ) 

কোনমতেই ব্রন্ষে সম্ভবেনা। স্্তরাং ব্রহ্ম ও যে লক্ষণা- 
৩ 



৪২ প্রমেয় রক্াধলী। 

লক্ষ্যঞ্চ ন ভবেদ্ধর্শাহীনং ব্রহ্মেতি মে মতং ॥ ৫ ॥ 
* ইতি প্রমেয় রতাবল্যাং ছিতীয়ং প্রমেয়ং ॥ ২ ॥ % 

॥ অথ বিশৃসত্যত্বং ॥ 

স্বশক্ত্য! স্থষ্টবান্ বিষণ ধরা সর্ববিজ্জগণ্চ। 
ইত্যুক্তেঃ সত্যমে বৈতদ্বৈরাগ্যার্থ মসঘচঃ ॥ 

রর | পপি পিশ শিস পাপ "পপ ড প । ৯১:৯, ৯৯৮ ৬৯ 

সর্ব্বৈরিতি | সর্বাশবাবাচযং অন্ধ তয় স্বীরূতং। তত্র লক্ষণা ন সম্ভবেৎ। 

সোইয়ং দেবদত্ত ইভাত্র পিওশব বাচ্যে পিণ্ডে ভাগ লক্ষণ! দৃষ্টা ॥ ৫॥ 
ইতি প্রমেয়-রত্বাবল্যাং হরে বেদ পেদ্যত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যা তং ॥ বা, 

প্রপঞ্চসত্যত্বং বক্ত,মাহ অথেত্যাদিনা স্বশক্ত্যেতি। নম্থ “তম্মদিদং 

জগদশেষমসংস্বরূপং ইত্যাদিবাক্যং জগংসত্যত্ববা.দনাং কথং সঙ্গচ্ছেত তত্তাহ 

বৈবাগ্যার্থমিতি।-_-অনিত্যজগত্স্থথতৃষ্ণাপরিক্্যাগার্থমেৰ নতু তন্মযাত্বার্থং, 

তৎ্সত্যন্তে প্রমাণলাভাদিতিভাবঃ॥ স্বশক্কোতোতত্প্রমাণয়তি যইতি। য ঈশ্বরঃ 

স্বনবণঠ ব্রাহ্মণাদিভিগ্নঃ স্বশক্তিযোগাদনেকান্ ব্রাহ্মণাদীন্ বর্ণান্ দধাতি উৎ- 

পাদয়তীত্যর্থঃ| “বর্ণে দ্বিজাদৌশুক্লাদৌ স্ততৌ বূপযশোক্ষরে ইতিবিশ্বঃ | 
ল্প সপানপা 

শক্তিদ্বারা বেদের লক্ষ্য হইতে পারেন্ না, ইহা অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৫ ॥ 

%* ইতি প্রমেয় রত্বাবলীতে ভগবানের বেদ বেদ্যত্ব প্রকরণ 
শামক দ্বিতীয় প্রমেয় ॥ ২ ॥ *% 

অনন্তর বিশে সত্যতা দ্েখইতেছেন। সর্বজ্ঞ ভগবান্ 

বিষ স্বীয়শক্তিঘ রা, এই জগৎকে যথার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। 
“যথার্থ করিয়াছেন” এই উক্তি হেতৃক, জগৎ যে সত্য ইহা 

বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। ধযর্দি বল*“অশেষ এই জগৎ 

অসংস্বরূপ “ইত্যাদি বাক্যার্থ কিরূপে সঙ্গত হইবে, তাহাতে 
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তথাহি, শেতাশ তরোপনিষদি । 

বঘএকোহ বর্ণো বহুধাশক্তিযোগ। ছর্ণাননেকান্িহি- 

তার্ধো দধাতি ॥ ইতি ॥ 

াঞ্জিঞু পুরাণে চ। 
একদেশ স্থিতস্থাগ্রে জ্যোৎন্সা বিস্তারিণী বথা । 

পরস্ত ব্রহ্মণঃ শক্তি স্তথেদ মখিলং জগৎ ॥ ॥ ইতি। | 
নাস ৮১০ লা পাশসীপীপাশীশি পাশ পিক্পিপিপ পাশ সপ পপি পরশ আানসশ | পা আপি শি শত এ শিশিশেশপীশিস্াা পাপী? তা কপি ৮:০০৮০৮০ এপ শসা পশলা পি শশী পাপা? পা লস্পসপ্ক 

যদ্ধ।) স্বয়ং অবর্ণঃ রূপরহিতোইনেকান্ শুক্লাদীন্ দ্র নিছিতার্থঃ চেতসিধৃত- 

প্রয়েজনঃ || একদেশেতি। পরমব্যেমনিলষসা হবেঃ শক্কিকার্ধা মেতং 

তদতিদূবং ইদং পরিপৃশামানং জ্গদ্িতি সমুদায়ার্থঃ || যথ৫মিতি সর্ব্বপ্দতিচ 

গ্রমাণয়তি, সপর্যগাদিতি। স প্রক্কতঃ পবমায্সা পরিতোহগাৎ সর্ধংব্যাপতু, 

গুর্ুমিত্যাদ্যাঃশব্দাঃ পুংস্তেন বিপরিণম্যাঃ স ইত্যুপক্রমাৎ, শুক্রে। দীপ্তিমান্, 

অকায়োহস্থাবির ইতিগ্ক্স্থলদেইশূন্ত, অরণঃ অক্ষতঃ বিঘাশশূনাঃ, শুদং 
শে শপ 

লিখিতেছেন বৈরাগ্যের নিমিন্ত জগতের মিথ্যাত্ব কথন- 
মাত্র, অর্থাৎ বৈষয়িক বিশ্বস্বখে আশক্তি পরিত্যাগের নিমিত্তই 
কেবল জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন মাত্র, নতুবা! জগতের 
মিথ্যাত্ব নিমিস্ভই নহে। কারণ যখন জগতের সত্যত্ের 

প্রতি প্রমাণ লাভ হইতেছে তখন উক্ততাৎপধ্যই অবধার্ধ্য, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ 

এক্ষণে, ভগবান্ স্বীয় শক্তি দ্বারা স্থস্তি করেন, ইহ! 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক, দেখাইতেছন। 
যথা» “ঘিণিি অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, ত্রাহ্গণাদদিজাতিশুন্য 

হইয়াও স্বীয় বিবিধ শক্তি দ্বারা, অনেকবিধ ব্রাহ্ণাদি বর্ণ 
উৎপাদিত করেন” ॥ ইতি ॥ 



৪৪ প্রমেয় রত্বাবলী। 

. ঈশাবাস্তেপিনিষদি | 
স পর্য্যগাচ্ছ্ক্র মকায় মব্রণ মস্থাবিরং শুদ্ধ মপাপবিদ্ধং | 

কবি মনীষী পরিভূঃ স্বয়ংস্ত ধাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদ- 
ধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ইতি ॥ ১ ॥ 

ডি, ০ পপ শেপ পপ পপ পপ পপ পা 

রাগাদ্যনাবিলঃ 7 অপাপবিদ্ধঃ কর্ম্শৃন্যঃ, কবিঃ সর্বজ্ঞঃ, মনীষী চহুরঃঃ পরিভূঃ 
মায়াভিতবী, স্বয়সতুঃ নির্বেতৃকঃ) যাথাতথ্যতঃনত্য তয়, “খহং সত্যং সমীচীনং 
সম)কৃতথ্যং যথাতথং”, ইতিহলামুধঃ| অর্থান্ মহুদাদীন্, সমাঃ সন্বংসরান্- 
বাপা, “সম্বসয়্ে। বসরোহব্দে।? ছ!য়নোহস্ত্রীশরৎসমাইত্যমরঃ || ৩ ॥ 

শ্রীবিঝু পুন্বাণে ও কহিয়াছেন। যথা, “যেমত অগ্নি 
এক স্থানে অবস্থিত থাঁকিয়াও, স্বীয় বিস্তারিনী কিরণশক্তি- 

দ্বারা অনেক দেশ ব্যাপক হয়! সেইরূপ পরম ত্রহ্গ 
ভগবান্ হরি, স্বীয় শক্তি দ্বারা, এই অখিল জগৎ ব্যাপিয়া 
আছেন। অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান এই জগৎ তাহাঁরই শক্তি- 
কার্য ॥ ইতি ॥ 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে ঘে “সর্ঝজ্ঞ ভগবান্ বিণ স্বীয় 
শক্তি দ্বার, এই জগৎকে যথার্থ স্স্থি করিয়াছেন” এই স্থানে 
ভগবান্ সর্বজ্ঞ, এবং জগত যথার্থ, এই দুইটির প্রমাণ দেখা- 
ইতেছেন। যথা, ঈশাবান্তোপনিষদে | “ঘিনি দীপ্তিমান্, 
স্থল ও সুক্ষম কায়বিবর্জিত, অক্ষত, এবং রাগাদিরাহিত্য- 
হেতুক শুদ্ধ স্বভাব, ও অপাঁপবিদ্ধ ( অর্থাৎ কর্ম্মশূন্য ) এবং 

সর্বজ্ঞ, মনিষী, এবং ঘিনি মায়াদ্ির অভিভবকর্তা, ও ঝয়ন্তু, 

সেই পরমাত্ম! সর্বব্যানক, সম্বৎসর গণু ব্যাপিয়। মহদাদি 

্সর্ঘকে সত্যক্ূপে বিহিত করিয়াছেন” ॥ ইতি ॥ ১।॥ 



তুতীয় প্রমেয়। ৪৫ 

ও॥বিষুঃ পুরাণে চ। 
তদেত দক্ষয়ং নিত্যং জগম্মুনিবরাখিলং । 

আবির্ভাব তিরোভাব জন্ম নাশ বিকল্পব ॥ ইতি ॥ ২ ॥ 
মহচ্ভারতে চ। 

ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যং চৈষ প্রজাপতিঃ। 
৮০০০৫ 2৯৯০০ এ সস সল্প পর পা ক পতি 

তদেতদিতি | এনদীশ্বরজীবপ্রকৃতিরূপং অখিলং জগৎ» হে মুনিবব! 

অক্ষয়ং নিতাং প্ররুতিজীবরূপমক্ষয়ংস্বরূপেণ ক্ষয়রহিতং পরিণামীত্যর্থঃ। 

প্রকৃতে মহদ।দিতয়। জীবস্য চ জ্ঞানবিকাশেন পরিণামঃ ॥ ঈশ্বররূপত্তনিত্যং 

কুটন্থং, এতদেবাহ আবির্ভাবেতি। ঈশ্বরাংশ আবির্ডাবতিরোভাববান্ 
গ্রকৃতিজীবরূপোহংশস্ত, জন্মনাশবানিতি বা পাঠক্রমমনাদৃত্য অর্থক্রমাদ্ব্যা- 
খ্যাতং। পূর্ববত্র হিঃ “দ্বেরূপে ব্রহ্ষুণন্তস্য মূর্ত্ামূর্তমেবচ। ক্ষরাক্ষরম্ব্ূপে তে 

সর্কভতেঘবস্থিতে ॥ অক্ষরংতৎপরংব্রহ্ম ক্ষরংসর্মিদংজগণ্॥ ইত্তাক্ত, তন্মধ্যে 

রহ্ষবিষ্শীশ রূপাণি পঠিত্বা, তদনস্তরং তদেত দিতি পঠিতং ॥ ২ ॥ 

ব্রন্মেতি | সচ্চিদানন্দং সভ্যনংকল্পং যদ্বন্গ তৎ সত্যং, আলোচনাত্মকং যৎ 

বিষণ পুরাঁণে ও উক্ত আছে। যথ|, “হে মুনিবর ! এই 
অখিল জগৎ নিত্য, ইহার কোন কালেই ক্ষয় নাই। তবে 
যে জগতের জন্ম ও নাঁশ শুনিতে পাওয়। যায়, তাঁহাঁ আবি- 

ভাব ও তিরোভাব মাত্র জানিবে। পরমেশ্বর হইতে 

জগতের আবির্ভাব, এবং তাহাতেই তিরোভাবু ইহারই 
জন্ম ও নাশরূপে কল্পনা মাত্র ॥ ২ ॥ 

মহাভারতে ও কথিত আছে । যথা, “সচ্চিদানন্দ রূপ 
্রন্ধ সত্য, আলোচুনারূপ তাহার তপস্তা ও সত্য, এবং 
তাহার নাভিকমল হইতে উত্তুত প্রজাপতি ও সত্য, এবং 



১৬ গ্রমেয় রত্বাবলী। 

সত্যান্তুত্শীন জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ ॥ ইতি ॥ ৩। 

টিন দী বনলীনবিহঙ্গবৎ। 
স্পেন ১৯ ল্ল 

ওম্য ভগঃ তৎ্সতাং। ভেন ব্রহ্গণ।, সনাতিকমলাহৃৎপারিতো ষঃ জিরা 

স্ত পতাত সতাৎ তশ্মাজ্জা তানি ভূতানি, অতো1 ভূত ময়ং জগৎ সষ্কাং ॥ ৩॥ 

ননু “আত্ম! বা ইদমেক এবাগ্র আমীৎ ইত্যাদি শ্রুতিষু পূর্বং পরম।ট্মৈক 

আদীঙ নতু প্রপঞ্চোহপি। “মাক্সৈবেদমিতি সামানাধিকরণ্যবাপদেশস্ত রজ্জু- 
ভজগগবৎ আত্সনি ভাধ্স্ততাদেব ততো! মি্যব স ইতি চেৎ তত্রাহ 

-পাপশীা পা পাসপাপা পপ বাপ পাপা পপি পপ পা পাপ পা ০ 

তাহা হইতে জাত ডূতমকল ও সত্য। অতএব ডূতময় 
এই জগৎ ও সত্য” || ইতি || ৩ || 

এই বূপে বিশ্বের সত্যত্ব প্রতিপাঁদন করিয়া, এক্ষণে, 

“আজব! বা ইদ্ মেকএবাগ্র আদীৎ”* অর্থাৎ প্রথমতঃ আত্মাই 

এক মাত্র ছিল ইন্যাদি শ্রুতিতে কেবল মাত্র আত্মীরই 
স্থিতি ও প্রপঞ্চের অস্থিতি প্রতীত হইতেছে । এবং 

“আক্মৈবেদং” অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগৎ আত্মাই, এই অভেদ 
ব্যপদেশটি রজ্জুসর্পবৎ, আত্মাতে অধ্যাসহেতৃক, হইয়া থাকে । 
অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি যে রূপ মিথ্যা, সেই রূপ আত্মা 
তেও এই জগৎ অধ্যন্ত মাত্র । অতএব এই প্রপঞ্চ মিথ্যা! | 
এই আশঙ্কায় লিখিতেছেন। 

“প্রথমত: আত্মীই একমাত্র ছিল” ইত্যাদি স্থলে, 

বনলীন বিহন্ত্রবৎ অর্থ সঙ্গত করিলে আর কোন অসঙ্গত 

হইবে না। অর্থাৎ বিহঙ্গমগণ, যেমত বনে অবস্থিত থাকে, 
সেইরূপ আত্মাতে এই জগৎ সুক্ষ রূপে অবস্থিত থাকে। 
অতএব “প্রথমত: আম্মাই এক মাত্র ছিল” ইত্যাদি শ্রুতির 



তৃতীয় গরমেয় | ৪ 

সন্ত বিশস্ত মন্তব্য মিত্যুক্তং বেদবেদিভি? ॥ ৪ ॥ 
% ইতি প্রমেয়রত্বাবল্যাং তৃতীয়ং গ্রমেয়ং ॥ ৩ % 

॥ অথ বিষুণতো জীবানাং ভেদঃ ॥ 
তথ্থাঁহ শেতাশৃতরাঃ পঠন্তি। 
দবাহপর্ণা সমু সখায়া সমানং ক্ষং পিরিষধজাতে 

স্পা লা 

আত্মেতি। বনে লীনে। বিহঙ্গে। হি যগা তত্রান্তোেব, তথ! আত্মণ্ন লীনঃ 

প্রপঞ্চঃ সৌক্মোণ অস্ত্যেব । অন্যথা সংকার্যতাপন্তিং| ৪1 
কচ ইতি প্রমেয় রত্বাবল্যাং বিশ্বসত্যত্ব প্রকরণং ব্যাখযাতং ॥ ৩ ॥ * 

ঈশ্বরাৎ জীবানাং ভেদং বক্ত,মাহ দ্বেঠি। সুপাং স্থুগ লুগিতচাদি 

ক্ুত্রাদে বিভক্তেরাৎ | দ্বৌ স্থুপণে+” পক্ষিণৌ জীবেশলক্ষণৌ সমান মেকং 

বৃঙ্ষং দেহং পরিষঘজাতে স্বীকৃত্য তিষ্ঠতঃ। জীবে! ভোগায়, ঈশো! নিয়মনায 

ইতি বোধ্যং। তৌকীদৃশাফিত্যাহ, সযুজৌ সহযোগবস্তৌ, সথায়ো 
তততুলেটী। তয়ো রম্য একো! জীবঃ পিপ্ললং কম্মফলং স্ুখছঃখবূপং 

শপ শিশশিশা সপ পপ শান, ৯৯৪ 

আর কোন অসামগ্তস্ত হইতে পারিল না» সুতরাং পূর্বোক্ত 

সিদ্ধান্তের ও বাধ হইল না স্থির রহিল। ইহা বেদবিদ্- 
গণের সম্মত ।। ৪ || 

* ইতি প্রমেয় রত্বাবলটতে বিশৃসত্যত্ব প্রকরণনামক 
তৃতীয় প্রমেয় ॥ ৩ ॥ * 

অনন্তর ঈশ্বর হইতে জীবের ভেদ দেখাইতেছেন। যথা, 
শুতাশৃতরউপনিষদে | যথা, “ জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটি পক্ষী, 
সহযোগে তুল্যভাবে দেহরূপ সমান একটিবৃক্ষ আশ্রয় করিয়। 
আছেন। তন্মধ্যে জীবরূপ পক্ষী নানাবিধ স্থখ ছুঃখস্বরূপ 
কন্মফল ভোগ কন্িরা থাকেন। অপর ঈশ্বর রূপ পক্ষীটি 
ফলভূক্ ন| হইয়! প্রদীগ্তভাবেই অবস্থিত রহেন ॥ ইতি ॥ . 



৪৮ গ্রমেয় রত্বাঝলী 

তয়ে। রন্যঃ পিপ্ললঘ শ্বাদ্বত্ত্য নশ্নম্ন ন্যোহভিচাকশীতি ॥ 

সমানে বৃক্ষে পুরুষে নিমগ্নো হনীশয়া শোচতিমুহা- 
মান? জুন্টং যদাপশ্যত্যন্যমীশ মস্ত মহিমান মেতি 

বীতশোকঃ ॥ ইতি ॥ ১ ॥ 
উপক্রমোপসংহার। বভ্যাসোহপুর্বতা ফলং। 
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য নির্ণয়ে ॥ 

পপ পাল 

স্বাছু অত্তি। অন্য হীশ স্তদনশ্বন্রপি অভিচাকশাতি প্রদীপ্যতে । সমানে 

একন্মিন দেহলক্ষপে বৃক্ষে পুরুষে। নিমগ্ন! নিরতঃ অনীশয়1 মায়য়। মুহামানঃ 
সন্ শোচতি। যদ? স্বম্মাদন্যং ভিন্নং ঈশং কল্যাণগুণগণেন স্বেন চ জষ্টং 

পরিষেবিতং পণ্ততি ধ্যায়তিঃ তদ। বীতশোকঃ সন্ অস্ত মহিমানং ধ্যায়তি ॥| 

ভেদে শীল্ত্রতাতপর্ধযং দর্শয়িতূং আহ উপক্রমেতি। বৃহৎসংহিতায়াং 
উপক্রমোপসংহারয়ো! রৈকরূপাং ইত্যেকলিঙ্গং। দ্বা স্ৃপর্ণা ইতাপক্রমঃ | 

দেহরূপ সমান একরৃক্ষে জীব শিমগ্ন হস্য়া, মায়াকর্তৃক 
মোহিত হওত?ঃ অশেষ শোৌকভাজন হয়। অনন্তর যখন, 

আপনাহুইতে ভিন্ন অন্য ঈশ্বরকে পরিষেবিতর্ূপে (অর্থাৎ 
তগবান্সেব্য, আমি উ হার সেবক ইত্যাকাররূপে ) দেখিতে 
পায়। তখন তাহার মহিম! (অর্থাৎ তাহারধাম ) অধিগত 
হওতঃ বীত শোক হয় + ॥ ইতি ॥ ১ ॥ 

এক্ষণে, জীবও ঈশ্বর যে ভিন্ন, ইহাই শ্রুত্যাদিশাস্ত্রের 
তাঁৎপর্ধ্য। এইটি দেখাইবার নিমিত্ত প্রথমতঃ শীস্ত্রতাৎ- 
পর্য্য জ্ঞানের প্রতি ছয়টি কাঁরণ দেখাইতেছেন। 

যথা, “ উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপুর্ববতা, ফল, 
অর্থবাদঃ এবং উপপত্ভি, এই ছয়টি শাক্জুতাৎপর্ধ্য অবধারণের 
হেতু ৮ ॥ 
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ইতি তাৎপর্য লিঙ্গানি ষড় যান্যাহু শ্লনীষিণঠ | 
ভেদে তানি প্রতীয়ন্তে তেনাসৌ তস্ত গোচরঃ ॥ ২ ॥ 

কিঞ্চ মুণ্ডকে | 
যদাঞ্শ্যঃ পশ্যতে কুঝ্সবর্ণণ কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম- 
যোনিং | তদ1 বিদ্বান পুণ্য-পাঁপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ 
পরমং সাম্যমপৈতি ॥ ইতি ॥ 

সর পাশ? সস পি সস শাশাস্সি শীত পাটি সপ প্পেপা। ১০০ শা শী াশ্পি তিক সপস্পীপাপপিশ 

অন্যনীশগি সি্যাপমং হারঃ। দ্বেতিঃ তয়োরন্য ইতি, অনশ্নন ইতি, অবিশেষ- 

পুনঃ পুনঃ শ্রুতি রভ্যাসঃ। অণুত্ব বৃহত্বাদি বিরুদ্ধ নিত্যধন্্মাবচ্ছিন্ন 'গ্রান্তি- 

শোগিকতয়। ভেদস্য শান্্রং বিন। লোকাদ প্রতীন্চেরপুর্বতা | বীতশোক 

ইতিফলং। তস্য মহছিমাননেতি ইত্যর্থবাদঃ। অনশ্রন্নিতি উপপত্তিঃ| 

অসৌভেদঃ তস্য শান্ত্রতাৎপর্বযস্য গোচরে। বিষয়ঃ | ২॥ 

নু নৈতানি লিঙ্গানি ভেদ সাপয্লিতুমেকান্তানি। তেষা মভেদলাধনে* 
হপি দর্শিতত্বাৎ। দ্বিদ্ত্গৈব ভবতি/ ব্রদ্মেবসন্ ব্রহ্ম(প্যেতি ইতি মোক্ষ- 
সপ 

এইরূপে শাস্ত্র তাৎপর্য্য নির্ণয়ের প্রতি ছয়টি হেত 
কহিয়া, এ ছয়টি হেতু দ্বারা, জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর ভেদ 
শাস্ত্র তাৎপর্য নির্ণীত, ইহ! কহিতেছেন । 

মনীষিগণ, উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাঁস, অপুর্ববতা, ফল, 
ও অর্থবাদ, এবং উপপন্তি রূপ যে এই ছয়টি শাস্ত্র তাৎপর্য 
জ্ীনের কারণ কহিয়াছেন। সেই ছয়টি জীব ও ঈশ্বরের 
পরম্পর ভেদ নির্ণয়ের প্রতি ও প্রতীত হইয়া থাকে । অত- 
এব জীব ও ঈশ্বরের ভেদ যে শাস্ত্রতাৎ্পর্য্যের বিষয় হইতেছে, 
তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই ॥ ২॥ 

মুণ্ডকউপনিষদে্ক উক্ত আছে। যথা, “ পশ্য, (অর্থাৎ 
ধ্যাতা ঘষে জীব) যখন, রুক্সবর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগ্গতকর্তা 

ণ 
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কাঠকেচ। 
যথোদকং শুদ্ধ শুদ্ধ মাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি | 
এবং মুনে রি বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ইতি ॥ 

পপ পপ পাপা পা শ্পপপ্প পিপিপি পাশাপাশি 

দশায়! মতেদাবধাঁরণাদ ব্যবহারিকোভেদঃ স্যাদ্দিতি চেৎ টি কিঞ্চেতি 

যদেতি। পশ্তঃ ধ্যাতা জীবঃ ॥ যগোদকমিতি | বিজানতস্তদন্থভবিনঃ ॥ 

ইদমিতি | উপাশ্রিত্য প্রাপ্য। এঘ্েতি। এষু বাঁকোষু সাম মিতি, 
তাদগেবেতি? সাংশ্শ্যমিতিগ মোক্ষেইপি ভেদোক্তে_ স্তান্বিকোভেদঃ | 

কপ পা পি পক  এ৯ আপ 

ব্রহ্মযোনি পরম পুরুষকে দর্শনকরে । তখন তত্ববিৎ সেই 
সাধক, বন্ধানের মুলীভূত পুণ্যপাপকন্ম সমূলে পরীহার: 

পূর্বক, নিরঞ্জন (অর্থাৎ নির্লেপ ) হত্ততঃ পরম সাম্যলাভ 

করে” ॥ ইতি ॥ ূ 
কঠোঁপনিষধদে ও কহিয়াছেন। যথা, “ যেমত শুদ্ধ 

দলিল, নির্মলজলে প্রক্ষিপ্ত হইলে তাদৃশই একরস হয় 

অন্যথ। হয়না । হে গৌতম ? যিনি আত্মবিৎ মুনি তাহার 

আত্মাও সেইরূপ হয় ৮। অর্থাৎ জীব আত্ম তত্ব অবগত 

হইলে, যথার্থ আত্মস্বরূপে অবস্থিত হয়েন, দেহাদি অনাত্ম- 

বস্ততে আর আশক্তি থাকে না। স্ৃতরাং জন্মমরণরূপ 

ংসার হইতে নিরুন্ধ হইয়া বিশুদ্ধাতস্বূপে বিরাজমান 

হয়েন ॥ 

শ্রীভগবদ্গীতাতেও উক্ত আছে। যথা, “ এইজ্ঞান 

আশ্রয় করিয়া, যাহারা আমার সাধন্ম্য প্রাপ্ত হয়। তাহার! 

আর সর্গকীলে এবং প্রলয়কালে, জন্মও মৃত্যুজন্য ব্যথার 

ভাঁজন হয় ন। ৮ ॥ ইতি ॥ 

পুর্ব্বোক্ত প্রমাণ সমূহ দ্বার, ভেদের যে নিত্যত্ব প্রতি- 
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প্রীীতান্ত্র চ। 

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্ম্য মাগতাঁঃ | 
সর্গেহপি নোপজা যস্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ইতি । 

এষুঁমাক্ষেহপি ভেদৌক্তেঃ স্তান্ছেদঃ পারমার্থিকঃ ॥ ৩ ॥ 
পপর সপ আপা পাস টা শিপ শিপ সপ এ পপ 

এবঞ্চ ব্রদ্বৈবেতাত্র ব্রন্মতুলা ইত্যেবার্থঃ॥ “এবৌপম্যেংবধারণে” ইতি- 
বিশ্বঃ ৩ ॥ 

পাদিত হইয়াছে, ইহাই স্পষ্টরূপে কহিতেছেন। পুর্ধোক্ত 
বাক্যগণে, মোক্ষাবস্থাতেও জীব ঈশরের ভেদ কথন হেতৃক, 
এ ভেদ যে অবশ্য পারমার্থিক ইহা নিঃসন্দিপ্ধ। অর্থাৎ 
পূর্বোক্ত প্রমাণ গণের মধ্যে, মুণগ্ডক উপনিষদে, “পরমং 
সাম্যমুপেতি” কঠোপনিষদে, “তাদৃগেবভবতি” এবং ভগবদ্- 
গীতাতে, “মমসাধন্দ্য মাগতা?” ইত্যাদি পদে, ( সাম্যং 

সমতা!) ( তাদৃক্ তাদৃশ ) (সাধন্্যং সমান ধর্মমত ) ইত্যাদি 
উপমাবাচক "শব্দ প্রয়োগ হেতুক, উপমানার্থের উপস্থিতি 

করায়, স্থতরাঁং ভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছে । কারণ যে বস্তুর 
সহিত উপমা দেওয়া যায় তাহাকে উপমান কহে। এবং 

যাহার উপম! তাহাকে উপমেয় কহে। ( যেমন চক্দ্রসদৃশ 
মুখ) এখানে চক্দ্রউপমান, ও মুখ উপমেয়। ইত্যাদি স্থলে 
যে রূপ চন্দ্র হইতে মুখের ভিন্নতা বোধ হইতেছে । সেই 
রূপ ঈশ্বর হইতে জীবের ও ভেদ বিলক্ষণ রূপে প্রতীত 
হইতেছে। তাহাচ্ছে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে 
না) ৩ 
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ব্রহ্মাহ মেকে! জীবোহসম্মি নান্যে জীব! ন চেশ্বরঃ | 
মদবিদ্য। কল্পিতান্তে স্থ্যরিতীথঞ্চ দুষিতং ॥ 
অন্যথ! নিত্য ইত্যাদি শ্রুত্যর্থো নোপপদ্যতে । 
তথাহি কঠা? পঠস্তি ॥ ৮ 

__ *সএব মায় পরি মোহিতাস্বা শরীর মাস্থায় করোতি সর্ব ইত্যাদি- 
শ্রত্যর্থাভানমাদার শঙ্করানুযায়িনঃ কেচিৎ করয়স্তি। ব্রন্ষৈবাবিদ্যয়! 

মোহিতং একে। জীবোবান্তবঃ, সচ অহমেব, মদন্যে জীবা ঘদবিদ্যয়া 

কল্িতাঃ। সর্কেশ্বরাখাঃ পুকষশ্চ চিদ্দাভাসাঃ সর্কে স্বাপ্রিকা ইব রথাশ্বাদয়ঃ। 

এক্ষণে, “এব মায়াপরিমোহিতাত্সা শরীর মাস্থায়ক- 

রোতিসর্বং” সেই ব্রহ্মই মায়। কর্তৃক পরিমোহিত হইয়া, 
শরীর গ্রহণ পুরঃসর সকল করিতেছেন। ইত্যাদি শ্রতির 

অর্থাভাদ মাত্র গ্রহণে, শঙ্কর মতানুযায়িক কেহ কেহ কল্পন 
করেন, যে অবিদ্যা পরিম্ঠহিত ব্রহ্মই এক মাত্র বাস্তব 
জীব। সেই জীবই আমি। আমাঁহইতে অন্য জীবগণ 

আমারই অবিদ্য! পরি কল্পিত, এবং ঈশ্বরাখ্য পুরুষ আমার 

অবিদ্যা কল্পিত। ন্বপ্নদৃষ্ট রথ অশ্বীদি সদৃশ। অনন্তর 

যখন আমি জ্ঞাতানতন্ব হইব, তখন আর কেহই থাকিবে না। 

যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট রথ অশ্বাদি, জাগ্রদবস্থায় থাকে না সেইরূপ । 
অতএব এক মাত্র জীবই সত্য । ইত্যাদি মতীন্তর দূষণাভি- 

প্রায়ে, প্রথমতঃ তাহাদিগের মত উদদীরণপূর্ব্বক, 

কহিতেছেন। 

ব্রহ্মই এক মাত্র জীব, ও আমিই মেই জীব, অন্য আর 

জীব নাই, এবং ঈশ্বরও নাই, তাহাঁর। সকলেই আমার 

অবিদ্য! পরি কল্লিত। ইত্যাদি যে মত, তাহা দুষিত॥ 



চতর্ণপ্রমেয় । ৫৩ 

নিত্যে। নিত্যানাং চেতন শ্চেতনানা মেকো বসুনাং 
যো বিদধাতি কামান্। 
ত মাত্ুস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তি; শাশ্বতী 

নের্তরেষাং ইতি ॥ ৪1 
একস্মাদীশ্বরান্নিত্যাচ্চেতনাভাদৃশা মিথঃ | 

অথ জ্ঞাতাআ্নি ময়ি চিন্মাত্রতয়৷ অবস্তিতে তেন ভবিষাস্তি স্বাপ্রিক! ইৰ 

রথাদয়ঃ| জাগরে ইতোক এব সত্যোজীব ইতি তদদিদং প্রতাচষ্টে ব্রহ্মাহ- 

মিতি । ইখং মোক্ষেইপি ভেদ প্রতিপাদনেন। অন্যথা! পারমার্থক ভেদানণঈশ- 

কারে। তাং ক্রতি মুদাহরতি। নিতা ইতি। আত্মনি মনসি স্থিতং ॥ 8 ॥ 

শ্রতার্থং যোজয়তি একন্মাদিতি । যঃ পরেশে! নিত্য শেতন একো নিত্য" 

নাং চেতনানাং বহ্নাং জীবানাং কামান বাঞ্ছিভানি, বথাসাধনং বিদধাতি। 
ং ষে ধীরাঃ পশ্তস্তি ধায়স্তি, ক্তেষাং শাস্তিঃ সংসার ছুঃখ নিবৃত্তিঃ শাশ্বতীতি 

ও ॥ ন লু নিত্যানাং চেতনানাং অবিদ্যাকষ্পিতত্বং প্রেক্ষাঁবত! শক্য মণ্ভ- 

বদ্যপি উক্ত মত দূষিত না হয়, তাহা হইলে, “নিত্যো- 
নিত্যানাং” ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ কোন মতেই সঙ্গত হইতে 

পারে না| 

তথাহি, কঠোপনিষদে, কহিয়াছেন। যথা, “যিনি 
নিত্য চৈতন্য স্বরূপ, পরমেশ্বর, চৈতন্যস্বূপ ও নিত্যতৃত 
বহু জীবগণের একমাত্র সাঁধনানুরূপ বাঞ্থিতার্থ বিধান করেন। 

তাহাকে আত্মস্থ রূপে যে সকল ধীরগণ দর্শন করিয়া! থাকেন, 

তাহারাই শাশ্বত হৃখের অধিকারী হয়েন, অন্যের অর্ধিকাঁর 
হয় না” ॥ ইতি ॥ ৪॥ 

অনন্তর, উক্ত ভচতির তাৎপর্য কথন পূর্বক, ভেদের 
নিত্যত্ব সাধিত করিতেছেন। যখন চৈতন্য স্বরূপ 



৫২ প্রমেয় রত্বাবলী। 

ভিদ্যন্তে বহবে। জীবা স্তেন ভেদঃ সনাতিনঃ ॥ ৫॥ 

প্রাণৈকাধীন বৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা । 
তথ! ব্রহ্মাধীনবৃত্তে জগতো। বন্গতোচ্যতে ॥ 

ধাতুং, ইত্যেকজীববাদকণ্ঠকুঠাররূপ মেতদ্বাক্যং । তাদৃশাইতি, নিত্যা- 
শ্চেতনাশ্চেতার্থঃ | তেনেতি, নিত্যান।ং চেতনানাং নিত্যাৎ চেতনাৎ ভেদ- 
প্রতিপাদনেন ইত্যর্থ;ঃ ॥ || 

নম্বেবং “সর্কং খলিদং ব্রহ্ম, ততত্ব মসি, ইত্যাদেঃ কাগতি রিতিচেৎ- 

তত্রান্ছ প্রাণৈকেতি। নবৈ ইতি, বাগাদীন! মিজ্দ্রিয়াণাং বাগার্দি শবৈ: 

াভিধানং, কিন্তু প্রাণায়ত্তবৃত্বিকত্বাৎ প্রাণশবেনৈবাভিধানং, প্রীণ- 

এক ঈশ্বর হইতে, তাদৃশ চৈতন্য স্বরূপ বহু বহু জীবগ্রণ, 
*“ পরম্পর ভিন্ন হুইয়। থাকেন। তখন জীব ও ঈশ্বরের 
ভেদ অবশ্যই নিত্য, ইহ! প্রতিপন্ন ইইল ॥ ৫ ॥ 

এই রূপে, জীবও ঈশ্বর ভেদের নিত্যতা দেখাইয়া, 
“সর্ববং খন্সিদং ব্রহ্ম” (অর্থাৎ দৃশ্যমান এই জগৎ সমস্তই 

ব্রহ্ম, ) ইত্যাদি শ্রুত্যর্থের বিরোধ আশঙ্কায় লিখিতেছেন | 
যেমন বাক্আদি ইক্ড্রিয়গণ, প্রাণেরই এক মাত্র অধীন 
হুওন হেতৃক, প্রাণ শব্দে উচ্চারিত হইয়াছে । সেই রূপ 

এই জগৎ ও ত্রন্দেরই অধীনবৃত্ভিতা হেতুক, ব্রহ্ম শব্দে 
কত হইয়াছে ॥ 

এক্ষণে বাঁগাদি ইন্ড্িয়গণ বে প্রাণ শব্দে উচ্চারিত হইয়াছে 
তাহ। দেখাইতেছেন। যথ|, ছান্দোগ্য উপনিষদে পাঠিত 

আছে। “বাক চক্ষু শোত্র মন, ইত্যাদি করণ সকল, 
তত্তৎ্নামে খ্যাত হয় না, প্রাণ এই নামে আখ্যাত 
হয়। যে হেতু প্রাণই এই সকল বাঁকৃআদি করণ রূপ হয়”। 



চতুর্থ প্রমেয় । ৫৫ 

তথাহি ছান্দোগ্যে পঠ্যতে। 

নবৈবাঁচো ন চক্ষুংষি ন আত্রাণিন মনাংসীত্যাচক্ষতে, 
প্রাণ তাতে প্রাণে হেবৈতানি সর্বাণি ভবতি॥ 
ইঞ্চি | ৬ 
ঠা কৈশ্চি জগদ্ব ন্ষেতি মন্যতে ॥ 
যছুক্তংশ্রীবিষ্ত পুরাণে । 
যোহ্যং তবাগতো! দেব সমীপং দেবতাঁগণঃ । 

সত্যমেব জগ অক্ট! যতঃ সর্বগতে! ভবান্ ॥ ইতি ॥ ৭॥ 
শা পাশসপী সপ্ত ক 

রূপত্বঞ্চ যথাভবতি, এবং ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিক ত্বাৎ চিজ্জড়াত্মকস্য « প্রপঞ্চসা 

ব্র্মশবেনাভিধানং ব্রহ্ম রূপত্বঞ্চ ইতি ॥ ৬।| 

যদ্ধি যদ্বাপ্যং তত তন্রপমিতি সঙ্কেতাস্তরেণাপি তদদ্বৈতবাক্যং সঙ্গম- 

নীয মিত্যাহ ব্রন্ষেতি। যেক্মিমিতি শ্রীবিষণং প্রতি দেবানাং বাক্যং। 
্কটার্থং। ইথং চ স এব মায়েত্যাদেখ জীবস্য পরমাত্বাতেদঃ তদায়ত্ত বৃত্তিক- 
ত্বাদিভ্যাং ব্যাখ্যাতে। রোধাঃ ॥ 1৭ 

অর্থাৎ যেমত বাক্আদি ইন্জরিয়গণ, বাক্চক্ষুঃ আতর মন 
ইত্যাদি শব্দে কথিত ন1 হুইয়া, প্রাণের অধীন বৃত্ভিতা হেতুক 
প্রাণ শব্দেই উক্ত হইয়াছে । সেই রূপ চিতজড়াত্বক 

জগৎ ও বন্ধের অধীন বৃত্তিতা হেতুক বন্ধ শব্দে অভিহিত 
হওয়ায় বন্ধ রূপতা প্রতি পাদিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥ 

ইহাঁও কেহ কেহ বলেন্ যে যেহেতু জগৎ বন্ধ 
কর্তৃক ব্যাপ্ত, অতএব জগৎ ও বন্দ ॥ তাহাই সংকেত- 
ছারা বিষু পুরাণ বচন প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক, অবধারিত 
করিতেছেন। যখু!, “হে দেব! যেহেতু আঁপনি জগৎ 
অফ ও সর্বত্র ব্যাপক হইয়! বিরাজ করিতেছেন। অতএব 



৫৬ প্রমেয় রত্বাৰলী। 

প্রতিবিশ্ব পরিচ্ছেদ পাক্ষৌ যৌঁ স্বীকৃতো পরৈঃ। 
উপাধৌ প্রতিবিষ্বিতং তেন পরিচ্ছিন্নং বা ব্রহ্ম জীবরূপংস্যাৎ | উপাধে- 

বিগমে তু ব্রদ্মেবেকমিত্যাহুঃ কেবলাদ্বৈতিনঃ। তন্নিরা কর্ত, মাহ প্রতি- 

বিদ্বেতি | ব্রহ্গণে বিভূত্বাৎ ধা, ন তগ্য প্রতিবিদ্বং। ঈপরিচ্ছেদ- 

এই দেবত! গণ আপনার নিকট আগমন করিয়াছে” ॥ 

ইতি ॥ ৭ ॥ 

অনন্তর প্রতিবিন্ব ও পরিচ্ছেদ বাদ খণ্ডন অভিপ্রায় 

কহিতেছেন। ধাঁহারা প্রতিবিম্ব ও পরিচ্ছেদ পক্ষ স্বীকার 

করেন। তীাহাদিগের সেই পক্ষ ছয়ই, ত্রহ্ষের বিভুত্ব ও 

অবিষয়ত্ব, এই দুইটি হেতু দ্বারা, বিদ্ধদ্গণ কর্তৃক নিরাকৃত 
হইয়াছে । অর্থাৎ কেবলাদ্বৈতবা্দিরা কহেন, উপাধিতে 

প্রতিবিদ্বিত, অথবা উপাধি কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন বন্ধই জীব- 

রূপ হয়েন। এ উপাধির অপগর্ম হইলেই শুদ্ধ এক- 

মীত্র বন্ধই অবস্থিত থাকেন। তীহাদিগের এই সিদ্ধান্ত 

বাক্যটি নিতান্ত নিরর্থক । কারণ বন্ধ, যখন বিভু ( অর্থাৎ 
বাপক) পদার্থ, এবং অবিষয় (অর্থাৎ কোন বস্তর গ্রাহ্থ 
নহেন) তখন, কৌন মতেই, উপাধিতে প্রতিবিন্বিত, অথব 

উপাধি কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন হুইতে পারেন না । যাহার 

পরিচ্ছেদ আছে, সেই বস্তই প্রতিবিদ্বিত হইতে পারে। 

এবং যে বস্তু পরিচ্ছিন্ন, সেই বস্তই অন্য বস্তর বিষয় হইয়া 
থাকে । সর্ব ব্যাপক, ও অবিষয় বন্ধ পদার্থ কখনই! 

প্রতিবিদ্বিত, অথব! পরিচ্ছিন্ন হইতে স্মীরেন না। হদ্যপি 

& পরিচ্ছেদের বাঁস্তবস্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ও মহা 



চতুর্থ গ্রমেয়। ৫৭ 

বিভূত্বা-বিষয়ত্বাভ্যাঁং তৌ বিদন্তি পিপাকৃতৌ ॥ ৮ ॥ 
অদৈতং ব্রহ্মণে। ভিন্ন মভিন্নং বা ত্বয়োচাতে ॥ 
আদ্যে দ্ৈতাপত্তি রন্তে সিদ্ধ সাধনতা! শ্রুতেঃ ॥ ৯ ॥ 

বিষয়ত্ব। স্বীকারাচ্চ ন তস্য পরিচ্ছেদ | বাস্তবে পরিচ্ছেদ্ে টক্বচ্ছিন্ন পাধাণ- 

থগ্ডবদ্ধিকারিত্বাদ্যাপত্তিঃ | ৮ ॥ 

ক্ষোদাক্ষমত্বাদপ্যদবৈতং নাত্যুপেয়মিত্যাহ অদ্বৈত মিতি | জীব ব্রহ্মণো- 
রদ্বৈতং ব্রহ্ধণে! ভিন্নং ন বা, নাদ্যঃ, দ্ৈতাপত্তেঃ॥ নাস্তঃ প্রতিপাদয়স্তা 

শ্রুতেঃ সিদ্ধ সাধনতা। পাতাঁৎ। অদ্বৈতং হি ব্রক্গাত্বকং অতঃ দিদ্ধং তদস্তি 
কিং তত প্রতিপাদনেন ॥ ৯ 

অনর্থ আপতিত হয়। অর্থাৎ এ পরিচ্ছেদের বাস্তবস্ব 
স্বীকার করিলে, টক্কচ্ছিন্ন পাঁষাঁণ খণ্ডাদির ন্যায় বিকারিত্ব- 
রূপ মহা অনর্থ' উপচ্ছিত হয়; অতএব প্রতিবিন্ব ও 
পরিচ্ছেদ বাদ পক্ষ স্থৃতরাং দুষিত, ইহাঁ স্পষ্টই প্রতিপন্ন 
হইতেছে ॥ ৮ ॥ 

পুনর্ববার অদ্বৈত মত দুষণাভিপ্রায়ে কহিতেছেন। 
হে অদ্বৈত বাঁদিন্! তুমি যে অদ্বৈত অছৈত কহিতেছ ; 
বলদেখি জীব ব্রন্মের এ অদৈত ব্রল্ম হুইতে ভিন্ন, কি না 
আঁদ্যে, অর্থাৎ যদ্যপি কহ যে, অদৈত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। 
তাহা হুইলে তোমার অদ্বৈতই থাকে না, দ্বৈতাপত্তি হয়| 
অন্তে, অর্থাৎ যদিচ অভিন্নই কহ। তাহা হইলেও তোমার 
সিদ্ধদাধনতা দোষ অপরিহার্য্য। কারণ, শ্র্তিই উহা 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন । অর্থাৎ অধৈত যদি ব্রহ্মাত্বকই হয়, 
তাহা হুইলে, তাহা শ্রণতি সিদ্ধই আছে, তাহার আর 
প্রতিপাঁদনে কি আবশ্যক ॥ ৯॥ 

৮ 



৫৮ প্রমেযর রত্বাবলী । 

অলীকং নিগুণং ব্রন্ম প্রমাণাবিষয় ত্বতঃ। 
শ্রদ্ধেয়ং বিছুষাং নৈবেত্যুচিরে তত্ববাদিনঃ ॥ ১০ ॥ 

*ইতি প্রমেয় রত্বাবল্যাং ভেদসত্যত্ব প্রকরণং চতুর্থং প্রমেয়ং | 
নন্গু «সাক্ষী চেতাঃ কেবলে। নিগুশ্চ” ইতি শ্রুতেঃ নিগুকমব ব্রহ্ম 

বাস্তবং তত্রাহু অলীক মিতি। ন তাবৎ নিগুণণে ব্রঙ্গণি প্রত্যক্ষং প্রমাণং 

রূপাদ্যভাবাৎ। নাপ্যন্বমানং তদ্বাপ্য লিঙ্গাভাবাৎ। ন চশব্দঃ প্রবৃত্তি- 

নিমিত্বানাং জাত্যাদীনাং তন্মিনভাবাৎ। নচ তত্র ভাগলক্ষণয়। ভাবাং) 

সর্ধশব্দ।বাচ্যে তদসস্তবাঁদিতি পূর্বমেবোক্তং || ১০ ॥ 
% ইতি গ্রমেয় রত্বাবল্যাং ভেদসত্যত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতং ॥ *%* 

পুনশ্চ, “সাক্ষী চেতাঁঃ কেবলে। নির্গত ণশ্চ” অর্থাৎ কেবল 

মাত্র চৈতন্যস্বরূপ সাক্ষী সেই পরমাত্মা নিগুণ, ইত্যাদি 

্রত্যর্থ অবলম্বনে যে, নিগুণ ব্রহ্মই বাস্তব, এই রূপ অসঙ্গত 

সিদ্ধান্তকারিদিগের কল্পিত বাদ নিরাঁসপুর্র্বক কহিতেছেন। 
তত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে যে, প্রমাণের 

অবিষয়তাহেতুক, “ব্রহ্ম নিগুণি” ইহা! অলীক, অতঞ্রব 
বি্দগণের শ্রদ্ধেয় নহে ॥ অথাৎ নির্ভণ ত্রন্ষে, রূ্গা- 

দির অভাবহেতৃক প্রত্যক্ষ প্রমাণ যাইতে পারে ন!। ব্যান্তি- 

লিঙ্গের অভাব বশতঃ অনুমানও যাইতে পারে না। এবং 

শব্দ প্রবৃত্তির কারণ ভূত জাতি গুণ ক্রিয়া এবং সংজ্ঞার 

অভাব হেতুক, শব্দও গমন করিতে পারে না। হ্ৃতরাং 

তাহাতে ভাগ লক্ষণাও হইতে পারে না। যেহেতু শব্দ- 
মাত্রের অবাচ্য ব্রন্মেতে লক্ষণীশক্তিও কখনই যাইতে 

পাঁরে না, ইহ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে; অতএব ব্রঙ্গ নি্ডণ 

এরপ সিদ্ধান্ত যে অসঙ্গত তাহাতে আর*সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥ 

ইতি জীবত্রন্মের ভেদ সত্যত্ব প্রকরণ নামক চতুর্থ প্রমেয় ॥ % 



পঞ্চম প্রমেয। ৫৯ 

॥ অথ জীবানাং ভগবদ্দালত্বং ॥ 

তথাহি শ্বেতাশ্বতরা; পঠস্তি ॥ 

ত মীশ্বরাঁণাঁ পরমং মহেশ্বরং তং দৈবতাঁনাং পরমঞ্চ 

দৈষ্ধীতং । | 
পতিং পতীনাঁং পরমং পরস্তাদ্বিদাম দেবং ভূবনেশ- 

মীড্যং ॥ ইতি ॥ ১॥ 

স্মৃতিশ্চ ॥ 

ব্রহ্ম! শস্তু স্তথৈবার্ক শ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ । 
এবমাদ্যা স্তঘৈবাঁন্যে যুক্তা বৈষ্ণব্তেজসা ॥ ইত্যাদ্যা॥ 
সত্রন্গকা?ঃ সরুদ্রাশ্চ সেক্্র! দেব! মহর্ধিভি? | 

_ জীবানাং হরিদাসতবং প্রতিপাদয়িতুমাহ অথেতি । নম্থু হরিদাঁসদ্ে স্বরূপ- 

সিদ্ধে কিমর্থং উপদেশঃ ইতি চেৎ তদভিবাক্তার্থঃ স উপদেশ ইতি গৃহাণ। এব- 
মাহ শ্রতিঃ। “ঘৃতমিব পয়সি গুঢ়ং ভূতে তৃতে বসতি বিজ্ঞানং | সততং মস্থয়ি- 

তব্যং মনসা মন্থানদণ্ডেন” ॥ ইতি ॥ তমিতি ঈশ্বরাগাঁং চতুমু'খাদীনাং, দেব- 
তানাং ইন্ত্রাদীনাং ॥ ১ ॥ ৃ 

অনন্তর জীবের ভগবদ্দাসত্ব দেখাইতেছেন। যথা, 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে, “কব্রন্মাদি ঈশ্বরদিগেরও পরম ঈশ্বর, 
ইন্দ্র আদি দেবতারন্দের পরম দেবতা, ও দক্ষার্দি প্রজাপতি- 
গণের পরমপতি, এবং পর হুইতেও পরতম, জগতের 
একমাত্র ঈশ্বর অতএব পুজ্য, যে দেব, তাহাকে জানিব” ॥ 
ইতি ॥ ১ ॥ 

উক্ত বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। যথা, 

“কমলানন, মহাদেব ও চন্দ্র সূর্য এবং ইন্দ্রাদি দেবতা- 
সকলেই, ভগবান্ বিষুর তেজযুক্ত” ॥ ইতি ॥ 



ঙ* গ্রমেয় রতত্বাবলী। 

অর্চয়স্তি স্্রশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণ হরিং ॥ইত্যাদ্য চা 

পাম্মেচ, জীবলক্ষণে ॥ 

 দাসভুতো হরেরেব নান্তাস্তৈব কদাচন ॥ ইতি ॥ ॥ 

% ইতি প্রমেয় রত্রাবল্যাং ভগবদ্দাসত্ব প্রকরণ; 

পঞ্চমং প্রমেয়ং ॥ *% 
পা পপ পা 

্রহ্ষাদীন! মৈশ্বর্ধ্যং পরমাত্মদত্ত মিত্যাহ ব্রন্দেতি। দাদভূত ইতি 

নান্তন্ত ব্রন্রুদ্রাদেঃ ॥ ২ ॥ 

* ইতি প্রমেয়রত্বাবল্যাং জীবানাং হরিদ1সত্ব প্রকরণং ব্যাথাতং ॥ * 

অপরও কহিতেছেন। “ব্রহ্মা, রুজু ও ইন্দ্র, এবং 

মহধিগণের সহিত অন্যান্য দেব্'তাগণ সকলেই স্থরশ্রেষ্ঠ 

ভগবান্ হরির অর্চন! করিয়া থাকেন” ॥ ইতি ॥ 

পদ্ম-পুরাঁণে ও জীব-লক্ষণে কহিয়াছেন্। যথা, “জীব- 

গণ মাত্রেই ভগবাঁন্ হরিরই দাসভূত, অন্য কাহার নহে” 

॥ইতি ॥২॥ 

* ইতি জীবের ভগবদ্দাসত্ব নিরূপণ প্রকরণ নামক 
পঞ্চম প্রমেয় ॥ % 



ষষ্ঠ প্রমেয়। ঞ$ 

॥ অথ জীবানাং তারতম্যং ॥ 

'অণুচৈতন্য রূপত্ব জ্ঞানিত্বাদ্য বিশেষতঃ । 
সাম্যে সত্যপি জীবানাং তারতম্যুঞ্চ সাধনাৎ ॥ ১। 
তর্জীনুক্তমুক্তং শ্বতাশ্বতরৈঃ | 
বালাগ্রশতভাগস্ত শতধ। কল্পিতস্ চ। 

ভাগে! জীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ইতি ॥ 

জীবানাং তারতম্যং বন্ত,মাহ অথেতি। অগুইতি। আদিশব্াাৎ কর্তৃত্ব 

ভোক্ত্বাপহত পাপ্যত্বাদীনি গ্রান্থাণি॥ সাধনাদিতি ; কর্ণরূপাৎ ভক্তি- 

রূপাচ্চ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মতারতম্যা্দহিকং ভক্তি তারতম্যাত্তু পারত্রিকং ফল- 
তারতম্যং বৌধ্যং ॥ ১ ॥ 

বালাগ্রেতি। সচ জীবে ভগবৎপ্রপন্নঃ আনন্ত্যায় কল্পতে, অস্ত! মরণং, 
তদ্রাহিত্যায় ইত্যর্থ৪।। 

অনন্তর (জীবের পরস্পর তারতম্য)দেখাইবার নিমিত্ত 
কহিতেছেন। (জীবগণের অগু, চৈতন্রূপত্ব ও জ্ঞানিত্বাদির 
অবিশেষ হেতুক ,পরম্পর সাম্য)থাকিলেও, সাধন বিশেষ 
বশতঃ, তারতম্য হইয়। থাকে । অর্থাৎ কর্মমনরূপ ও ভক্তিরূপ 
সাধন তারতম্য হেতুক এঁহিক ও পারত্রিক তারতম্য হইয়া 
থাকে। কর্ম তারতম্য হেতুক এঁহিক ফলের তারতম্য, এবং 
ভক্তির তারতম্য হেতুক পারত্রিক ফলের তারতম্য, এই রূপে 

জীবগণের স্বরূপতঃ সমত্ব থাকিলে ও সাধনজনিত ফল তার- 
তম্য হেতুক, তাহাঁদিগেরও পরস্পর তারতম্য হয় ॥ ১॥ 

এক্ষণে, জীবের অণু চৈতন্য রূপত্ব ও জ্ঞানিত্বাদি যাহ। 
কহিয়াছেন, তন্মধ্যে্অথুত্ব প্রতিপাঁদিত করিতেছেন। যথা, 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে । “শতভাগে বিভক্ত 



৯ পাশপাশি আপি ৩ 

৬২ প্রমেয় রত্বাবলী। 

চৈতন্যরূপত্বং জ্ঞানিতাদিকঞ্চষট, প্রশ্ন্যাং । 
এষ হি দ্রষ্ট! স্প্রষ্টা, শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা 
বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞার্াতা পুরুষ? ॥ ইতি ॥ ২ ॥ 
আদিন! গুণেন দেহব্যাপিত্বঞ্চ শ্রীগীতাস্ত্। 
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কম্ং লোৌকমিমং রবি2। 

্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা রু্সং প্রকাশয়তি ভারত । ইতি॥ ॥ 

জ্ঞানিত্বাদিকঞ্চ ইন্তাত্রাদিপদাৎ কর্তৃত্ব ভোক্তত্বে। এবহীতি। এবিজ্ঞা- 
নাত! পুরুষোজীন স্তশ্ত দ্রষ্টেতাদিনা রূপাদিভোগঃ প্রস্ক,টঃ। প্রকৃতেঃ কর্তৃত্ব, 

“যজে ধ্যায়েৎ” ইত্যাদি শ্রুতি বৈষর্্যং। সমাধাভাবশ্চ। প্রকৃতের ন্যোই- 

হমস্মীতি সমাধিঃ। নটৈষ জড়ায়ান্তম্তাঃ সম্ভবেৎ্) নচ স্বস্ত স্থান্তত্বং সন্তু- 

বতি।। ২ 

যথেতি বিশদার্থ | গুণাদ্বেতি । আজ্জোকে। দীপাদি ধ্থা প্রভাখ্যগুণাৎ 

কতঙ্গং গেহংব্যাপ্রোতি, এবং চেতনাখা গুণাৎ কৃষ্সং দেহং জীব ইত্যর্থঃ। 

যে বালাগ্র, সেই ভাগ যদি পুনর্ববার শতভাঁগে বিভক্ত হয়, 

তাহা হইলে, তাহার যে একভাগ, তাহাই জীবরূপে জ্বেয়। 
সেই জীব ভগবৎ প্রপন্ন হইয়!, মোক্ষের ভাজন হয়” ॥ইতি॥ 

অনন্তর চৈতন্য রূপত্ব, ও জ্ঞানিত্বাদি (আদিপদে প্রাপ্ত 
কর্তৃত্ব ভোজ্ত্বাদি) রূপ ধর্ম দেখাইতেছেন। যথা, ষট্- 
প্রশ্নেতে “এই বিজ্ঞানাত্বা_ পুরুষ জীবই, দ্রষ্টা, শ্রোতা, আত্্রাণ- 
কর্তা ও রসাস্বাদন কর্তা, মন্তা, বোদ্ধা এবং কূর্তী” ॥ ইতি ॥ ২॥ 

অতঃপর, পূর্ব্বোঞ্ত আদিপদে প্রাপ্ত, 'গুণদ্বার৷ দেহ 

ব্যাপিত্বও? দেখাইতেছেন। গীতাতে, যথা» “হে অর্জুন ! 
ঘেমত এক সূর্য্য এই অখিল লোককে প্রকাশিত করেন ; 
সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞজীবও সমস্ত দেহ প্রকাশিত করে” ॥ ইতি ॥ 



ষষ্ঠ প্রমেয়। ৬৩, 

আহচৈবং সৃত্রকারঃ | 
গুণাবালোকবদিতি ॥ 

গুণনিত্যত্বমুক্তং বাঁজসনেয়িভি? | 

অবিজ্ঞাশী বা অরে অয়মাত্মান্ুচ্ছিভি ধন্ম। ॥ইতি॥ ৩॥ 
এবং সাম্যেপি বৈষম্য মৈহিকং কন্মভিঃ স্কটং। 
প্রাঃ পারত্রিকং ততুভক্তি ভেদৈঃ স্থকোবিদঃ | 

অবিনাশীতি। অরে টমত্রেয়ি অরমাত্মা জীবঃ স্বরূপতোহবিনাশী। অনুক্ছিত্তয় 
উচ্ছেদরহিতা ধর্ম। জ্ঞানাদয়ে। যস্ত স অন্ুচ্ছিততিধর্্মা, গুণতোহপাবিনাধীতার্থঃ | 

নচানুচ্ছিত্তিরেব ধন্মোযস্ত ইতি ব্যাখ্যাতব্যং। অস্তার্থম্ত অবিনাশীতানে- 

নৈবাবগতত্বাৎ ॥ ৩।| 

এরং অথুত্বাদিভিজরবানাং .সাম্যমুক্তরণ, অর্থ সাধন হেতৃকং বৈষমামাহ 
এবমিতি। এহিকং প্রপঞ্চগ তং, পারত্রিকং ভগবল্লোকগতং। যগেতি। অস্মিন্ 

ইহ! সুত্রকারও বেদান্তসৃত্রে কহিয়াছেন। যথা, “গুণা- 
দ্বালোঁকবদিতি” আলোক (অর্থাৎ দীপাদ্ি) যেমত গুণদ্বারা 

সমস্ত গৃহ আলোকিত করতঃ ব্যাপিয়া থাকে, সেই রূপ 

জীবও চেতনীধ্য স্বীয় গুণদ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়। অবস্থিত 
থাকে ॥ ইতি ॥ 

অনন্তর প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ববক উক্ত গুণের নিত্যত্ব প্রতি- 
পাদন করিবেন বলিয়া কহিতেছেন, যে বাঁজসনেয়িরা উক্ত 

গুণের নিত্যতা! কহিয়াছেন। যথা, “অরে মৈব্রেয়ি। এই 

আত্মা (অর্থাৎ জীব ) স্বরূপতই অবিনাশী, এবং উচ্ছেশূন্য 

ধর্দুবিশিক্ট 1” অর্থাৎ গুণগণেরও নাশ নাঁই উহারাও নিত্য- 
ভূত ॥ ৩॥ ৯ 

পূর্বোক্ত প্রমাণ নিবহ দ্বারা, অথুত্বাদিরূপে জীবের 



৬৪ গুমেয় রত্বাবলী। 

তথাহি কৌথুমাঃ পঠস্তি। 
যথাক্রতু রন্মিল্লোকে পুরুষে৷ ভবতি তথেতঃ প্রেত্য 
তবতি ॥ ইতি ॥ 

স্মৃতিশ্চ || 

যাদৃশী ভাবন! যস্ত সিদ্ধি ভবতি তাদৃশী ॥ ইতি ॥ 
লোকে পুরুষো৷ যথাক্রতুঃ যাদৃশং সাধনং করোতি, তথা ইতঃ প্রেত্য অশ্মাৎ 
লোকাৎ পরলোকং গত্বা ভবতি। সাধনান্ুরূপং ফলং ভবতি ইত্যর্থঃ। যাদৃশীতি 

গদ্দিতার্থং॥॥ উপসংহরতি শাস্তাদ্যা ইতি। শান্ত দাস্ত সখ্য বাৎসল্য রতয়ঃ 
পঞ্চভাবাঃ। তৈর্দেবংভজতাং বৈষম্যং প্রস্ক,টং || যে খলু বিঘক্সেনান্ুযাফ়িনঃ 
« নিরঞ্জনঃ পরমংসাম্য মুপেতি ”১ ইতিশ্রুতেঃ মোক্ষে জীবানাং পরমং সাম্যং 

পরম্পর সাম্য কহিয়া, এক্ষণে, সাধন বিশেষ হেতৃক বৈষম্য 

কহিতেছেন। 
এই রূপে, (অণুত্বাদিরূপে ) জীবের সাম্য থাকিলেও 

কর্ম ঘর! এঁহিক বৈষম্য, এবং ভক্তি ভেদ দ্বারা পারত্রিক 
বৈষম্য স্ফু টই প্রতীত হইয়া থাকে, ইহা কোবিদগণের! 
ফহিয়! থাকেন ॥ 

তথাহি কুথমী শাখায় পঠিত আছে। যথাঃ ইহলোকে 
পুরুষ যথাক্রতু, (অর্থাৎ যেরূপ সাধন করে) এই লোক 
হইতে গমন করিয়াও সেই রূপ হয়; অর্থাৎ স্বকীয় সাধনের 
অনুরূপ ফল ভোগ করে” ॥ ইতি ॥ 

এতদ্বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ কহিতেছেন। যথা, “যার 

যেরূপ ভাবনা, তার সেই রূপই সিদ্ধি হইয়! থাকে” ॥ ইতি ॥ 
এই রূপে জীবের সাঁধনজনিতঞ্এ&হছিক ও পাঁরত্রিক 

তারতম্য কহিয়!, তাহারই উপসংহার করিতেছেন । 



ষষ্ঠ গ্রমেয়। ৬৫ 

শীন্ত্যাঁদ্য। রতি পর্যন্ত! যে ভাবাঃ পঞ্চ কীর্তিতা 

তৈ দেবং স্মরতাং পুংসাঁং তারতম্যং মিথো মতং || ৪ 

বু ইতি প্রমেয় রত্বাধিল্যাং জীব তারতম্য প্রকরণং 

ষষ্ঠ প্রমেয়ং 11 % 
শসা শিপাপাপস্পিত | শি স্পা পাপা বল পাপ শসা ৯ ৬ ০০ ৯ সী শি ৮৮ াশাাাীপপপাস্পীপশ 

স্বীচত্রুঃ তেষামপি বৈষম্যং দুষ্পরিহরং জীবান্ প্রতি দফার শেষেতাঙ্গী- 
কারাৎ বিঘকৃসেনস্ত নিয়ামকত্ব স্বীকারাচ্চ ॥ & ॥ 

ক ইতি প্রনেষ়রত্ব(বলাাং জীব তারতম্য প্রকরণং ব্যাখাতহ | % 
পপ পপ এ ১8টি 

শান্তাদি রতি পর্যন্ত (শান্ত-দাস্ত-সধ্য-বাৎসল্য রতি ) 
ঘে পাঁচটা ভাব, শাস্ত্রে কর্তিত হইয়াছে । সেই সেই ভাবান্গু- 
সারে, ঘে সকল জীবগণ ভগবান হরির স্মরণাদি করে, 
তাহাদিগের পরস্পর তারতম্য স্ততরাং হইয়। খাকে ॥ 
অর্থাৎ শান্ত, দস্তা, সখ্য, বাঁৎসল্য, এবং রতি, এই পাঁচটি 
ভাবানুসারে প্রথক্ পুথক্ রূপে, কেহ শান্ত, কেহ দাস্ত, 

কেহ সখ্য, কেহ বাৎসল্য, কেহবা রতি, ইত্যাদি প্রকার- 

ভের্দে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে ভগবানের স্মরণাদি করায়, 

ভিন্ন ভিন্ন রন আস্বাদন পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন রসের পাত্র হইয়া 
থাকে । স্থতরাং পরম্পর তারতম্যও হইয়া! থাকে ॥ ৪ ॥ 

* ইতি প্রমেয়-রত্বাবলীতে জীব তারতম্য প্রকরণ 
নামক যষ্ঠ প্রমেয় ॥ % 



৬৬ প্রমের রত্বাবলী। 

॥ অথ ভকষ্প্রাণ্ডে মৌক্ষত্বং ॥ 

যথা । 

জ্বাত্ব। দেবং সর্ধপাশাপহানি রিত্যাঁদি | 

একে। বশী সর্ববগঃ কৃ ঈড্য ইত্যাদি চ ॥ 

কৃষ্ণ প্রান্তে মুক্তিত্বং বজ্ত,মাহ জ্ঞাত্বে ত্যাদি গদদিতার্থং॥| বনৃধেতি। 

অনন্তর (শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিই যে পরম মোক্ষ, তাহা দেখাই- 

তেছেন যথা, পুর্বেবাক্ত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে। “যিনি 
সদ্গুরুর নিকটে পরমেশ্বরতত্ব অবগত হুইয়াছেন, তাহার 
দেহদৈহিক মমতাদি পাঁশ হানি ও মমতাদি পাঁশ হানি 
হইলে, সেই পাঁশ জন্য ক্লেশ সকল সমূলে ক্ষীণ হয়, অতঃ- 
পর জন্ম মৃত্যুর হানি হয়। ( অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু- 

রূপ ঘোর সংসার সাগর হইতে অনায়াসেই উতীর্ণ হয় )। 

অনন্তর উত্তরোভ্তর ভগবানের অভিধ্যান দ্বারা লিঙ্গ শরীরের 

একেবারে নাশ হইলে, *শুদ্ধসন্ময় অপ্রারৃত ভাগবতপদ 
প্রাপ্ত হওতঃ পূর্ণাভিলাস হয়েন”। ইত্যাদি পূর্বে উক্ত 

হইয়াছে । 
গোপাল তাপনী শ্রুতিতেও কহিয়াছেন। যথা, « গীঠ- 

মধ্যস্থিত তীহাঁকে ধাহার| পুজ। করেন, তাহারাই কেবল 
শাশ্বত স্থখসন্ভোগে সমর্থ হয়েন ৮ ইত্যাদিও পুর্বেবে কথিত 

হইয়াছে। এক্ষণে আশঙ্কা করিতেছেন যে, যদ্যপি এক 
মাত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রপ্তিই মোক্ষ হয়, তবে দীরাম আদি অব্রতার- 
গণের প্রাপ্তি কি মোক্ষ হইবে না। তাহাতে লিখিতেছেন । 



লগুম প্রমেয । ৬৭ 

বন্থধা বহুভিবেরবেশৈ ভাতি কৃষ্ণ; স্বয়ং প্রভৃঃ। 
তমিষ্ট। তৎ্পদে নিত্যে স্থখং তিষ্ঠস্তি মোক্ষিণঃ ॥ ১॥ 

* ইতি প্রমেয় রত্বাবল্যাং প্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তে মোক্ষত্ব- 

ঞ . প্রকরণং সপ্তমং প্রমেয়ং || * 
পপ 

শ্রীকৃষ্ঞোপাসকানামিব শ্রীরামাছ্যপাসকানাঞ্চ মোক্ষঃ | স্ুখতারতমাং তু অব- 

জর্নীয়ং ॥॥ ১ ॥ 

* ইতি প্রমেয়রত্বাবল্যাং ভক্তে মোচকত্তব প্রকরণং ব্যাখ্যাতং ॥ * 
সপ শশী 

স্বয়ং প্রভূ প্রীকষ্ণই বহু বহু বেশে বহু প্রকারে প্রকাশিত 

হয়েন। অতএব যেকোন প্রকাঁরেই হউক উপাসন। অন্ু- 
সারে মোক্ষ প্রাপ্ত হওতুঃ তীাহারই সেই সেই নিত্যপদে 
স্বখে অবস্থিত রহেন ॥ ১ ॥ 

% ইতি প্রমেয় রত্বাবলীতে ভক্তির মোচকত্ব প্রকরণ 
নামক সপ্তম প্রমেয় ॥ *& 



৬৮ এমেয় রতাবলী। 

॥ অথৈকান্ত ভক্তে ম্েক্ষহেতুত্বং ॥ 
যথা শ্রীগোপালতাপন্যাং | 

ভক্তিরম্ত ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্তেনাু- 
ম্মিন্ মনঃ কল্পনমেতদেব নৈক্কন্ম্যং ॥ ইতি ॥ 

নারদপঞ্চরাত্রে চ॥ 
পপ? পক জপ পপ পপ সো স্প্াপপিমপাসা শা পা পলা ০৮ শা পপি শতাশশপস্  ৩০ শীদিশিশীি শশী পাস আস৯ 1 শা পা 

নিষ্ষাম ভক্তেমু +ক্তিকরত্বং বঞ্চুমাহ অথেতি | ভক্তিরস্তেতি । অস্ত 

শ্রীরষ্স্য আনুকুল্যেন শ্রবণাদ্িক' তক্তি ভর্জনং। তথা অমুক্সিন্ কষে মন:- 

কল্পনং চিস্তানুরঞ্জনঞ্চ । মনঃ কল্পাতে অনুরঞুতে অর্প্যতেহনেন ইতি নিরুক্তেঃ। 

তাদৃশ অবণাদিহেতুকো। ভাবন্তদিত্যর্থঃ॥ উত্তমাত্বসিদ্ধয়ে তদিহ্বেতি |] ইহ- 

লোকে পরলোকে চোপাধি নৈরাস্তেন কৃষ্থান্য ফলাভিলাদ রাহিতোন তন্মাত্র- 

স্প হয়! জায়মান মিত্যর্থঃ। এতদেব নৈষন্মযাং আন্ুসঙ্গেন মোক্ষ করমিত্ার্থঃ ॥ 

সর্রোপাধীতি। সর্কৈরূপাধিভিঃ কৃষ্ণ।স্াভিলুসৈ ঝিানমুক্তিং, নির্মমলং কর্মা- 

দর্যনাবিলং তৎপরত্বেনাস্কুল্যেন বিশিষ্টং। হৃক্সীকেণ আোত্রাদিন! হৃধীকেশস্ত 
পা, পা ০৯ ৯১০ 

অতঃপর, ভিক্তিই ঘে পৃর্বেবোক্ত মোক্ষের হেতু,* ইহা! 
প্রতিপাদিত করিবার পুর্ধেই ভক্তির লক্ষণ নিরূপণ 

করিতেছেন । যথা, গোপাল তাপনী শ্রুতিতে । “কৃষ্ণের, 
আনুকুল্য পূর্বক, শ্রবণাদি রূপ ভক্তিই, ভজন। এ 
'ভজনটি, এহিক ও পারত্রিক ফল কাঁমনাশৃ্য ভাঁবে, শ্রীকৃষে- 
তেই মনের কল্পন দূপ হইলেই উত্তমা ভি হয়। এবং 
নৈক্ম্্য অর্থাৎ আনুষঙ্গিক মোক্ষকর হয়” ॥ ইতি ॥ 

সমস্ত উপাধি পরিত্যাগ পুর্ববক ভগবানের আরাধনাই 
উত্তমা' ভক্তি । ইহা নারদ পঞ্চরাত্রে কহিয়াছেন। যথা, 
« সর্ববতোভাঁবে উপাধি সকল পরিত্যাগ পুর্ব্বক, তম্মান্র 
অভিলাস হেতুক নিন্নল রূপে, শ্রোত্র আঁদি ইন্জরিয়বৃনদ দ্বারা, 



অষ্টম প্রমেয়। ৬৯. 

সর্ধবোপাধিবিনিমুঁক্তং তৎ পরত্বেন নির্মলং | 
হৃধীকেণ হৃধীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ ইতি ॥ ১॥ 

নবধ] চৈষা ভবতি ॥ 
যছুঞ্কং শ্রীভাগবতে ॥ 
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ঞোঃম্মরণং পাদসেবনং | 
অর্চনং বন্দন: দাস্ং সখ্য মাস নিবেদনং ॥ 

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ৌ ভক্তি শ্চেন্নবলক্ষণ! | 
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধ! তম্মন্যেধীতমুভমং ॥ ইতি ॥ 

৯৮০০৮ শপ শিাপাশপীীিটি ৮ শা শি শপ টি শশী টি শীত শা পপ শািশীীা শিিটাো শীশীিশিশাশাি 

(সবনং কায়িকং বাচিকং মানসিকং চ পরিশালনং ভক্তি রিত্যর্থঃ| অত্র 

উত্তমাত্বং স্ক,টং || ১॥ 
তদ্টেদানাহ শ্রবণ মিতি। এষ নবলক্ষণা। ভক্তি রর্পসিতব পুংসা ক্রিয়তে 

নতু কৃত্বা অর্পিতা । তত্রাপি ও সাক্ষাদ্ধেৰ নু ফলাস্তরেচ্ছাব্যবধ[নেন 

শমপ সপ আপ ০ পট এস এপ ০ শম্পা শা 

নি পিপিপি আত পপাসপপপাশপীল শীলা আপদ বাজাাপশ | পাশ শী শীট পি ০০ শশিপ্পাশীশীপিপাপীশশিশিশ ৮ শশী পদ এত পপ পাত পা পপি সক শী শীপপীপীশিীপিপাশাশ 

ভগবান্ হৃধীকেশের যে, সেবন, তাঁহাঁকেই উত্তমা ডা তু 

কহে” ॥ ইতি ॥১॥ 

উল্ত ভক্তি নয় প্রকার হইয়া থাকে । যথা, শ্রীম্ভা- 

গবতে, প্রহলাদ মহাঁশয় কহিয়াছেন ॥ িগবান্ বির, 
শ্রবণ, কার্তন, স্মরণ, পাদ সেবন, অঙ্চন ও বন্দন, ও দাস্তা, 

ও সখ্য এবং আত্ম নিবেদন, এই নয় প্রকার ভক্তি । উহা! 

যদ্যপি ভগবাঁনে অর্পিত করতঃ পুরুষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, 
তাহাকেই উদ্তম অধ্যয়ন বৌধকরি” ॥ ইতি ॥ 

এইরূপে ভক্তিপ্রতি পাদনানন্তর, উক্তভক্তি লাভের 

হেতু যে, সাধু ও গুরু সেবা ইহা কহিতেছেন । 

বদ্যপি দেবতাঁভাবে, সাধুদিগের, ও গুরুর সেবা 



৭৪ প্রমেয় রতাবলী। 

সৎ সেবা গুরুসেবা! চ দেবভাঁবেন চেস্ডবে। 

তদৈষাভগবন্তক্তি লভ্যতে নান্যথা কচিৎ ॥ ২ ॥ 
দেবভাবেন সৎ সেবা যথা তৈত্তিরীয়কে | 
অতিথি দেবোভব ॥ ইতি ॥ 
তর্যাতদ্তক্ির্বথ। গ্ীভাগবতে । 

নৈষাং মতিস্তাবছুরক্রমাঁড্বিং স্পুশত্যনর্থাপগমো- 
যদর্থঃ ॥ 

িক্রয়তে চেছুত্তম মধীত মুত্তম'ভক্তি রিত্যহং মন্তেন ॥ ভক্তি লাভস্য হেতু: 
মাহ সহ সেবেতি | ২।। 

দেব ভাবেনেতি। অতিথি রনিকেতনে। হরিভক্তে! দেবো হরিবৎ পুজো 

যন্ত স ত্বমীদুশো ভব ইতি শিক্ষা।। নৈষামিতি প্রহলাদ বাকাং। এষাং বহি- 

দুর্টীনাং মনি স্তাব ছুরুক্রমাজ্বিং ন স্প্ শীতি ॥ যন্ত মতিকৃতস্য তদজ্বি* 

স্পর্শস্য অর্থঃ ফলং অনর্থাপগমঃ সংস্থতিবিনাশে! ভবতি | তাবৎ কিয়দিত্য- 
০ ্শপগপ্পপ্শিপশি। 

বিহিতাহয়। তাহাহইলেই এই ভগবদ্ভক্তিলাভ করিতে 
পারা যায়, নতুব। কোনমতেই হইতে পারেনা ॥ ২। 

দেবতীভাবে, সাধু ও গুরু সেবা রূপ হেতু কহিয়া, 
তম্মধ্যে প্রথমতঃ দেবতাভাবে, সাধুসেব। দেখাইতেছেন | 
যথা, তৈতভিরীয় শ্রুতিতে। “ অতিথি দেবহও ৮” , অর্থাৎ 
ভগবান্ হরির ন্যায় অতিথি সেবা করিও ॥ ইতি ॥ 

এবং সেই সাধু সেবা! দ্বারা ভক্তিলাভ হয়, ইহ! দেখাই- 
তেছেন। যথ।, শ্রীভাগবতে । “যে পর্য্যন্ত নিষ্টিঞন সাধু 

গণের পদধূলীতে অভিযেক প্রার্থনা না করিবে । সেই 
পর্ধ্যস্ত এই বহি্ৃর্টিক্লারি দিগের মতি, ভগবানের চরণম্পর্শ 



অই্ম গ্রমেয়। ণ১ 

মহীয়সাংপাদরজোভিষেকং নিক্ষিঞ্চনানাং ন বৃণীত- 

যাবৎ ॥ ইতি ॥ ৩॥ 
দেবভাবেন গুরুসেব। যথাতৈত্তিরীয়কে । 
আর্টির্ধ্য দেবো ভব ॥ ইতি ॥ 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদিচ ॥ 

যস্তদেবে পরাভক্তি ধথাদেবে তথাগুরো। 
তস্তৈতে কথিত' হর্থাঃ প্রকাশত্তে মহাত্মনঃ ॥ ইতি ॥ 

ত্রাহথ মহীয়সামিতি। নিদ্ষিঞ্চনানাং কৃষ্ণেক ধনানাং মহীয়সাং সাধূনাং অজ্বি- 
রজোইভিষেকং যাবন্ন বুণীত পরিনিষ্টয়া যাবৎ তন্নসেবেত ইত্যর্থঃ ॥ ৩॥ 

আচার্য মন্ত্রোপদেষ্টা! সদেবে! হরিবৎ পৃজ্যো। যস/ সত্বমীদৃশো ভব ইতি 
শিক্ষা ॥ যস্যেতি। যস্য জিজ্ঞাস ধথ। দেবে পরমাত্মনি তথা গুরো পরা- 

ভক্তিঃ স্যাৎ তদ্যৈতে অসা মুপনিষদি কথিত! অর্থাঃ প্রকাশস্তে ক্ষ.রস্তি 
পর ০ _২-০৮+৯ প্পপ ৯প অ ৮ পবা 

স্লিপ 

করিতে সক্ষম হইবেন।। যে চরণস্পর্শ মাত্রে সংসাররূপ 
মহা অনর্থ নিরন্ত হইয়! যায়” ॥ ইতি ॥ ৩। 

অনন্তর দেবভাঁবে গুরু সেবা দেখাইতেছেন । যথা, 

তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে । “আচাধ্য দেব হও” অর্থাৎ শ্ীয়- 

মন্ত্রোপদৈষ্ট গুরুকে ভগবান্ হরির তুল্য বোধে পৃজ! 
করিবে ॥ ইতি ॥ 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও কহিয়াছেন। যথা, যাহার 
দেবতার প্রতি পরম ভক্তি আছে, এবং যেমন দেবতায়, সেই- 

রূপ স্বীয় গুরুতে ভক্তি আছে। তাহাঁকেই এই সকল 
অর্থ কহিবে, এবং সেই মহাত্মার সন্বন্ধেই প্রকাশ 
পাইবে” ॥ ইতি ॥ 



৭২ গ্রমেয় রত্বাবলী। 

তয়াতন্তক্তি ধথ। শ্রীভাগবতে | 
তন্মাদৃগুরুংপ্রপদ্যেত জিজ্ঞাস্তঃ শ্রেয়উভমং | 

 শাব্দেপরেচ নিষ্কাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ং । 
তত্র ভাগবতান্ ধশ্্নান্ শিক্ষেদ্পগুর্ববাত্মদৈবতঃ | 
অমায়য়ানুরত্যাৈস্তব্যেদাকস আদোহরি€ ॥ ইতি ॥ ৪ ॥ 

। ঘবাপ্ত পঞ্চসংস্কারে! লব্ধ 817154% | 
পরপারে । ্তউজপপ  ী  াপপা পা  পাা 

নত্বেতদ্বিপবীতস্য ইন্যর্থঃ || তকম্মীদিতি | উন্তনং শেয়ো জিজ্ঞান্থর্ণণনা শুরুহ 

প্রপদ্যেত ॥ কীদৃশং, শাৰে হ্ধণি বেদে, পরে ভ্রহ্ধণি শ্রীরষ্জেচ নিষ্তাতং | 

তত্র প্রোরস্িকে স্তিভোইবায়য়া নিষফপটয়। অন্মুবৃত্ত। সেবয়া ভাগবতান্ 

ধন্মান্ শিক্ষেৎ। স্ফ,টার্থমন্তৎ ॥ 8 || 
ন্যান্ ভক্তিভেদান্ প্রপঞ্চয়িতুমাহ ৪ অবাপ্টেছি। লব্ধা বিধিরুচি- 

পূর্ব হয়া দ্বিবিধা ভক্তির্দেন সঃ। ননেকস্য ভক্তিদ্ববলাঁভে| খিরুদ্ধ উন্তি- 
শশী াশীিিশাপ্পািশটিশীশিীপপীসীটিট সী পীপিপান্পা পপি ও শা পিপপা৪ পেশা পিসি 

এক্ষণে উক্ত গুরু দেবা দ্বারা ভগবদ্ভক্তি লাভ করা বাঁয়, 

ইহা কহিতেছেন | যথা, শ্রীমন্ভীগবতে | “ অতএব যিনি 
আপনার পরম শ্রেয় জিল্গাস্্র হইবেন । তিনি বেদরূপ শাব্দ- 
ব্রহ্ম, ও শ্রীকৃঞ্চরূপ পরব্রন্দেতে নিষ্াত, উপশম বিশিষ্ট 

গুরুর শরণ গ্রহণ করিবেন । এবং সেই গুরুকে আত্ম দৈবত 

বেধে অকপটে সেবা! করতঃ তাহার নিকট হইতে ভাগবত 

ধর্ম শিক্ষা! করিবে, ঘে ভাগবত ধন্মে ভগবান্ হরি সন্তুষ্ট 
হয়েন ৮ ॥ ইতি ॥ ৪ ॥ 

পুনশ্চ অপর, ও ভক্তির ভেদ দর্শাইবার নিমিভ্ত কহি- 
তেছেন যিনি পাঁচটি সংস্কার, এবং ব্রেধী ও রাগ পূর্ববতা 
হেতুক, ছুই প্রকার ভক্তি লাভ করিয়াছেন। তিনিই তগবাঁন্ 



অধম পরাগ নি 

সাক্ষাৎ কৃত্য হরিং ভন্ত ধাকসি নিত্যং প্রমোদতে ও 
তত্র পঞ্চমূক্কায়! বখাস্থৃতৌ 1 
তাঁপঃ পণ্ড, তথ। নাম মন্ত্রে! বাঁথশ্চ পঞ্চম । 

অঙ্গী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ্ পরমৈকান্তি হেতবঃ 7 ইতি ॥ 

চেৎ সত্যৎ, না যাদুশ €দশিকসঙ্গ শ্ঠগ্য তাদৃশ ভক্কিলাভঃ। ইতি ন 
বিরোধ? || € ॥ 

তাপ ইতি পাক্পোত্তর খণ্ডে। জমী তাপাদয়ঃ সংস্কারাঃ পঞ্চ । তাপার্দীন্ 
ব্যাচষ্টে। তেনঘেতি । তপ্ত চক্রাদি ধারণেনৈব ইত্যর্থঃ ॥ তপ্ত চঙ্জানি ধড়িং 

হরির সাক্ষাৎকার লাভ করতঃ তাহার নিত্যধামে অবস্থিতি 

পূর্বক পরমামোদ প্রাপ্ত হয়েন।। ৫11 | 
এক্ষণে, উক্ত হইল-ষে পাঁচটা সংঙ্কার, সেই পাঁটটী 

সংস্কার কি কি? ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন। 
যথা, স্ৃতিতে । “ ভাপ, পুণ্ড, ধারণ, নামোচ্চারণ, খন 

এবং যাগ এই পাঁচটীই, সংস্কার। ইছারাই পরম' এক্াস্ত- 
ভক্তি লাভের হেতু ” ॥ ইতি ॥ 

অনস্তর, ভাপ আমি ধে পাঁচটী সংস্কার উক্ত হইল; 
ক্রমশঃ তাহাদেরই অর্থ প্রকাশনের অভিলাষে প্রথমতঃ তাপ 
শকঝোর অর্থ ধরিভেছেন। 

পঞ্চ সংঙ্কার মধ্যে উজ ফে ভাপ শব্দ, ও তাপ শবে 
তত চরণ খু্রীধৃরদকে কছে'। কিন্তু হপ্তমু্জী ধারণ শন্দে 
হরিনাঘাদি সুজা ধারণ লঙ্ষিত হইবে কাঁরগ কপিকালে 
তপ মুদ্রাধারণ আভিদুকফর বোধ করিয়া, 'ভগবাব্ শ্রী 
টৈচ্ধন্য, প্রাচীন মহাজন কর্তৃক স্বীকৃত নাম মুগ্ছি, ধাগই 

৮ 



গু প্রমের রত্বাধলী। 

'তাপোহত্র তণুচক্রাদি মুদ্রোধারণমুচ্টতে। 
তেনৈব হরি নামাদি মুদ্রা চাপ্যুপলক্ষ্যত্॥ 
সা যথা স্ৃতে।। 
হরিনামাক্ষরৈ গাঁত্র মস্কয়েচ্চন্দনাদিন!। 
স লোক পাঁবনো তৃত্বা তন্যলোকমবাপ্,য়াৎ ॥ ইতি ॥ 
পুগ-স্থা দুর্ধ পুণ্ুং তচ্ছা্ত্ে বুবিধং * ্বৃতং |. 

কলিমলিন। বনসাং হুফল্সং মন্থানঃ পতিতাহুনিবীষুর্ভগবান্ শ্রীরুঞ্টৈতন্ত 
গ্চননাদিন! গ্রভগবন্নামমুদ্রাধততিং প্রাচাপি ্বীকৃত! সুপাদিক্ষৎ || সাচ পঞ্চ 

সংস্কারবাকো তগ্ড চক্রাদিধারণেনোপলক্ষিতা ইতি ভাবঃ | 

কর্তব্য, ইহ! শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ চন্দনাদি 
স্বারা হরিনামাক্ষর মুদ্র! ধারণ করির ॥ 

এতঘ্বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ কহিতেছেন। যথ1, “যিনি 

চন্দনাদি দারা, হরিনামাক্ষরে গাত্র অস্কিত করেন। তিনি 

সমস্ত লোকপাঁবন হইয়া, ভগবল্লোক প্রাপ্ত হয়েন ” ॥ 
ইতি || 

. দ্বাপশব্দের অর্থ প্রতিপাদনানভ্তর পুণ্ত, শব্দের অর্থ 
রচসকানীজা 

পঞ্চ সংস্কার মধ্যে, পুগু, শবে উর পুণ্। এ উর্দধ 

“পু, হরিমন্দিরাকৃতি, এবং হরিপদাকৃতি প্রভৃতি বিবিধ- 
প্রন্কারে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, এই পু অতি শুভ জনক ॥ 

* কনস্তর নাম শব্দার্থ কহিতেছেন। পঞ্চ সংস্কার সংখ্যায় 

.পারিক্পিত যে নাম শব্দ, এই নাম, টিনার 
বায়ুর হয়েন ।! 



অগ্রম প্রমেয়। ৬ 

ছবিমন্দির তৎ পাদারুত্যাদ্যতি শুভাবছং ॥ 
নামাত্র গদিতং সন্ভি হরি ভৃত্যন্ব বোধকং। 
মন্ত্রোহষটাদশবর্ণদিঃ স্বে্উদেববপুর্মতঃ ॥ 
শালগ্রামাদিপূজ। তু যাঁগশব্দেন কথ্যতে। 
প্রমাণান্যেযু দৃশ্যানি পুরাপাদিমব সাঁধুভিঃ ॥ ৬ ॥ 
নবধাভক্তিরবিধিরুচিপূর্ববা ছেধ! ভবেদ্যয়া কৃষ্ণঃ। 

পু, মিতি হরিমন্দিরাদি তিলকং। “তিলকং তমাল পত্রং চিত্রক মুক্তং 
বিশেষকং পুত.” ইতি হুলায়ুধঃ। ন্,টার্থ মন্তৎ ॥৬॥ 

ুর্বত্র উদ্দিষ্টং ভক্তি দ্ৈবিধ্যং স্কুটয়তি নবখেতি। বিধিপূর্বা বৈধী: 

₹ মন্ত্রশব্দ যাহা উক্ত হইয়াছে; সেইমন্ত্র, অক্টী- 
২ এবং উহা! শ্বীয় ইউদেবতার সাক্ষাৎ বিগ্রহ 
রূপে অভিমত ॥ 

এই রূপে তাপাদি শব্দার্থ ক | এক্ষণে যাঁগশব্দের 
অর্থ কহিতেছেন। যাগশবে শাঁজুগ্রামাদির পৃজাফে কছে & 

পঞ্চ সংস্কার শব্দাথ কহিয়া, এক্ষণে, এই পঞ্চ সংস্থায় 

যে স্বকপোঁল কল্পিত নহে, সপ্রমাণ, ইহা প্রতি পাদন.ফষরি- 
বার নিমিত্ত কহিতেছেন। 

উক্ত বিষয়ে (পঞ্চ সংস্কার বিষয়ে ) প্রমাণ নিধহ পুরা 
ণাদি শাস্ত্রে ভূরি ভূরি বর্তমান রহিয়াছে, সাধু সকলে 'আবপটই 
উহ! দর্শন করিবেন ॥ ৬ ॥ 

শ্রবগৎ্কীর্ভনাদি যে নববিধ ভর্তি উক্ত হইয়াছে ;' উহা 
বিধিপূর্বিকা, ও রাগূর্বিকা, অর্থাৎ বৈধী, ও 'রাগানুগ্গা” এই 
রূপে দ্বিধা! বিভন্ত1 হয়েন। এই ভক্তি সবার! ভগবান রি 



বি প্রমেয় কত্বার্যলী | 

তৃত্ব! স্বয়ং প্রসমে! দদাতি তত দীপ্িলিতংঘাঁষয 1 ৭1 
বিধিনাভ্যর্চ্যতে দেব-্চতূর্বাহ্বাদি রূপরৃৎ। 

' কুচ্যাত্মকেন তেমাসৌ নৃূলিঙঃ পরিপুজ্যতে ॥ ৮] 
_.. ভুলন্তশ্বথধাত্র্যাদি-পুজনং ধাম নিষ্ঠতা । 
রুচিপূর্বা তু ব্াগান্থগা, ইতি হরিভক্তিরসামৃতেস্য বিস্তরঃ। ক্ফরটার্থ- 
মন্যৎ | ৭1 

ভক্তি তেদস্য ভজনীয় ভেদমাহ বিধিনেতি | চতুবিতি, পবমব্যোমাধিপতি- 
বাজদেবঃ | চতুর্থ রনিরুত্শচ শ্বেতদবীপপতিঃ| আদিনা অষ্টভূজে। দশভূজ- 
শ্চেতি। চতুভূ'জঃ শ্যামলাঙ্গঃ শ্রীভূলীলাতিরম্বিতঃ| বিমলৈ ভূষণৈ নিঁতো- 
ভ'ষিতো। নিত্য বিগ্রহৈঃ॥ পঞ্চায়ুধৈ২ সেবামানঃ শঙ্খচন্ত্র ধরো! হরি ॥ ইতি। 
গীনায়তাষ্টভুজমগডলমধ্যলঙ্ষ্যা স্পর্ঘচ্ছিয়! পরিবৃতো! বনমালয়াদা ॥ ইতি ॥ 
দশবাহর্মহাতেজা দেবতারিনিল্দনঃ। শ্রীত্তৎসাক্ষো হৃবীকেশঃ সর্বদৈবত- 
পৃজিতঃ ৪ ইতিচ স্বতেঃ 1 হৃলিঙ্গো! ঘশোদ! অনগ্ধয়ঃ কৌশল! স্তনদ্ধযস্চ ॥ 
ইতি বেদাস্ত স্যমস্তকে অস্য বিস্তরঃ||৮ | 

তুলপা স্খেতি । ধামনিষ্ঠভ নিষ্ঠা! শ্রীমখৃধাদি ধাঁম নিধাসঃ || সামর্থো 

প্রসঙ্গ হত ভক্তদিগকে তত্তৎ অভিলধিত ধাম প্রঙগাম 
করেন | ৭7 ৰ 

উদ ভক্তি ভেদ দ্বার! ভজনীয়েরও ভেদ দেখাউতেছেন। 
বিধি, অর্থাৎ বৈধী ভক্তি দ্বারা, ভগবান্ চতূরধ্বাহ অবান্থ 

ও দলকাহু ইত্যাদি রূপ ভেদে পুজিত হয়েন; এবং স্বাগা- 
নু ভক্তি দ্বারা, মনুষ্য লিঙ্গধারী ভগবান্ ঘশোদানন্দন ও 
কৌশল্যানন্দন পুজিত হয়েন ॥ ৮ ॥ 

অনন্তর ভক্ষির অনেক প্রকার অঙ্গ দেখাইতেছেল। 
তুলসী, অশ্ব, ওধাত্রী আদি বৃক্ষের জন, এবং গধুরাদি' 

ধামে নিবাস ফলিবে। অর্থাৎ যন্যপি সামর্থ থাকে) ভাঙা 



ূ  অই্ম প্রমেয়। এ 

. জরুণোদয় বিদ্স্ত সংত্যাজ্যো হুরিবাসরঃ | . * 
 জন্মাউম্যাদিকং সূর্যোদয় রিদ্ধং পরিত্যজে॥ ৯ .. 

ক তদভাবে ভাবনয়।, ইতি বোধ্যং | অরাপোঘরেত্যারি, 

হরিভক্তিকি লাসে অসা বিস্তারঃ ॥৯॥ ৮ 
স০মগাজপাপজকা 

হইলে এই শরীর ছারাই তত্তৎ্ধামে [বাস করিবে, যদি 
সাঁমর্ধ্য না থাকে তাহা হইলে কেবল ভাবনা মাত্র করিবে ॥ 

অনস্তর, বৈষ্ণব ব্রত সকলের সামান্যত দিন নির্ণয়, অর্থাঞ্ 
শ্রীহরিভক্তিবিলাম মতানুসারে, একাদশী প্রস্থৃতি হরিত্রত 
তিথি সকল কিরূপ বিদ্ধ হইলে পরিত্যাজ্য, ও কিরূপ-হই- 

লেই শ্রান্থ, তাহাই সংক্ষেপে নির্ধারণ করিতেছেন। " যদ্যপি 
্ছরিভক্তিবিলাসে, পদ্মঠপুরাণ বচন, যথ', “পূর্বববিদ্ধা যথ! 
নন্দ! বর্জিদিতা শ্রবণান্থিতা। তথাষ্টমীং পূর্ববিদ্ধাং সখক্ষার্থ 
বিবর্জয়েত” ॥ ইতি ॥ হেমন্ত একাদশী শবণনক্ষত্রযুক্ত- হুই- 
লেও যদ্াপি অরুণোদয়ে দশ্মী বিদ্ধা হয়, তরে, তাহাকে 

ত্যাগ করিবে । সেইমত জন্মাব্টমীও রোহিণানক্ষত্রযুক্ত. হট 

নেও যদি সপ্তষীরিদ্বা-হয়, তাহা! হইলে তাহাকেও পরিস্াগ 
করিবে”॥ এক ক্লৌকের টীকার তাৎপর্য্য। “কেহ কেহ.কন্েন 
বে, যর্থা, ও তথ! শব্দ দ্বারা, অর্থাৎ যেমত .অরুপোধন্নকালে 
দশমীবিদ্ধা একাদশী পরিত্যাজ্য হয়। সেইমত অরূণোরয়: 
কালে সপ্তমীরিদ্ধা জন্মাষ্টমীও পরিত্যাজ্য হইবে।| .. তাহাঁ- 

দিগের এই প্রয়াসটী নিতান্ত সঙ্গত ও. মুলক ॥.. ০ 
একাদলী ব্যতিরিক্রঞতিির ব্বরণগোদয়কালো বেধুইি ;হইে 
পায়ে না. যেহেতু শ্রতিপঘ, গ্রদ্থতি ভিবিসকর+ সু্য্যোনয 



খিক. প্রষের রদ্বাবলী। 

কাল আনস্ত করিয়াই প্রবৃতত হইয়া স্পূরণ হয়: 
একাদশীই সুর্য্যোদয়ের পূর্বব চারিদণ্ডকাল উপ প্র 
হইয়া সম্পূর্ণ হয়েন। হ্থতরাং কেবলমাত্র একাদশীই 
অরুণোদয়কালে দশমীবিদ্ধা হুইলে পরিত্যাজ্যগুহইবে। 

কিন্তু জন্মাউমী প্রস্ৃতি অন্য সকলতিথিই, যখন সূর্ধ্যোদয় 
কাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়া সম্পূর্ণ হইল, তখন অরুপৌদয়- 
কলে কিরূপে বিদ্ধ হইতে পারে ? কখনই হইতে পারে 
না। ইহা! সম্পূর্ণালক্ষণে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে” রা কন্দ- 
পুরাণ বচন যথা । ' 
1 * প্রতিপৎ প্রস্থতয়ঃ সর্ধ্ব। উদযাদৌদরাগরবে:। বদ্ধ 
ইতি বিখ্যাত! হরিবাসর, বর্জিতাঃ ৮ ॥ ইতি ॥  প্রতিপৎ 
আদি দতিথি সকল সূর্যের" এঁ- উদয় 'আরগ্ত করি, 
প্রবৃত্ত হইয়া যদি অন্য উদয় অবধি থাকে, তাঁহা হইলে 
সম্পূর্ণ হয় । কিস্তু হরিবাদর একাদশী এ প্রকার মছে। 

উহা! সূধ্যোদয়ের পূর্বে, মুহুর্ত ঘয় চারিদণ্ড কাল, যদ্যপি 

থাকে, তাহ হইলে সম্পূর্ণ ছয়; অতএব একাদশী ব্যতি- 
রিক্ত অন্য তিথির অরুণোদয়ে বেধ হইবে, এ কথা নিতাস্ত 

অসঙ্গত ও অমূলক ॥ ইত্যাদি বচন দ্বারা বৌধ হইতেছে, 

ষে কেবল একাদশাই, যদ্দি সুর্ধ্যোদয়ের পূর্ব .চারিদণ্ড 
মধ্যে দশমী বিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই অগ্রাহ্থ উপবাস যোগ 
হইবে নাঁ। কিন্তু জন্মাষ্টমী প্রস্থৃতি তিথি সকল. সুর্ধ্যোদয়” 
কালেই, (অর্থাৎ যদি সূর্যোদয় কালে অন্য তিখির এ্রবেশ। হয় 

রা ৮, বিদ্ধ হইবে এবং ব্রতাছরণের যোগ হইবে 
আঃ. তথাপি ' অজ্ঞান . ভরান্তমতিগণের - অনায়াসে বোধ 



অধম এ্রগের | ণ৯ 

«এ লৌকসংগ্রহ মহ্থিচ্ছ ্ লিত্য নৈমিতিকং বুধঃ। 

লোকেতি | খ্বসিঠঃ পরিনিঠিতো লিরপেক্ষশ্চ ইতি ত্রিবিধো ভক্তযধি- 
কারীী। তত্র, স্বনিষ্ঠঃ শ্বীশ্রমঃ ব্ববিহিতান্যহিংআ্াণি কর্মাণি আফলোদয়ং 
নিষ্কামঃ সঞ্জকুর্ব্যাদেব। নিরপেক্ষো| হরিনিরত: তন মানসিকান্যেব হ্্ধয- 

চ্চনান্যনুষ্ঠেয়ানি। ইতি নিরাশ্রমস্য তন্ত স্বরূপেণ কর্্মতাগঃ | পরিনিষ্িত স্ব 

সৌকর্য্যার্থে (যদ্দুষ্টে আর কিছুমাত্র ভ্রম না হইতে পারে 
এমত প্রকারে) সংক্ষেপে শাস্ত্র তাৎপর্ধ্য সন্কলন পূর্বক 
লিখিতেছেন ॥ 

হরিবাসর একাদশীই কেবল অরুণোদয় কালে দশমী- 
বিদ্ধ! হইলে পরিত্যাজ্য হইবে । এবং জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্য 
তিথি সকল, সুর্য্যোদয়কালে যদি অনা তিথিতে বিদ্ধ হয়, 
তাহা হইলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে । নতুব! সূর্ধ্যো- 
দয়ের পূর্ব্বে ( অর্থাৎ অরুণোদয় কালে অন্য তিথি থাকিলে ) 
বিদ্ধ হইবে ন" ব্রতাচরণ যোগ্য হইবে ॥ ৯॥ 

অনন্তর ত্রিবিধ ভক্তাধিকারিরই কিরূপ কর্ম কর্তব্য ইহা! 
'লিখিহেছেন। 

যিনি প্রতিতিত হওতঃ লোক সংগ্রহেচ্ছুক হইবেন, তিনি 
নিত্য নৈমিত্তিক কার্ধ্য করিবেন) কিন্ত, কোন মতেই 
ভক্তির প্রাধান্য পরিত্যাগ করিবেন না ॥ 

অর্থাৎ স্বণিষ্ঠ,' পরিনিভিত, নিরপেক্ষ, এই তিন প্রকার 
তক্তির অধিকারী । তন্মধ্যে যিনি স্বনিষ্ঠ, ( অর্থাৎ স্বাশম ) 
ভিনি নিষ্কামভাবে ফলোদয় পর্য্যস্ত স্বরিহিত অহিংশ্র কর্দ 
সকল আচরণ কর্যিষেন) এবং যিনি নিরপেক্ষ, (অর্থাৎ 
ভ্রিনিরত ) দ্বিনি কেধল মানসিক মাত্র, ভগবানের অর্্নাদি 



এ প্রাসাদ । 

প্রতিতিতশ্চরেছ কর্ণা ভক্ষি প্রাধাস্য অত্যজন্ ) ১০ | 
ঘ্শনামাপরাধাংস্ত যত্বতঃ পরিবর্্য়েছ & ১১ ৪ 

আশ্রমগ্ঃ প্রতিটিত্তো। লন্ব 'মহাশর্নচ্চেৎ ভাজি লোক 'সংপ্রহীয় কুষ্থ্যাৎ গৌণ- 
কালে, ভক্তিং তু তাৎপর্য অন্তিতেৎ | ইতি স্ুসথগ্মে ভাষো, ভরীগী তাত্ষণে, 
৮ বিস্তৃতং। ভর্তি সন্দর্ডেক্পি এবমেৰ বিশ্তং ব্র্টবযং | ১০, 

খানানিকৃত হণ্রমসসির গমনাদয়ং সেবাপরাধা বায়াছাদৌ কথিতাঃ | তে ডু 
নত্তত্ত সেবয়! মার্জনীয়াঃক্থ্য রিতি তে বর্জনীয়া এব ॥ যেচ নাঁধাপরাধ। দশ, 
পাল্সে দর্শিতাঃ | তেষাং তু সন্ত নামাবৃত্ত্যা বিমার্জনং স্যাৎ তাঁদৃশ নাষা- 
বৃত্তেশ্চ ছুঃশক্যত্বাৎ তে দশ ঘত্বাৎ পবিবর্জনীয়ঃ ইত্যাহ দশইতি। তে চ, 

সতাং নিন্দা! | ১1 শ্রীবিষেঞাঃ সকাশাৎ শিবনামাদেঃ শ্বাতস্ত্রামমনং 1 হ। গুর্ক- 
বর, | ৩ । শ্রুতি তদুযায়ি শাস্ মিন্দা। 81 হরিনাম মহির্সি অর্থ বাদযাঁজ- 
মেস্তদিতি মননহ 1৫1 তত্র প্রকারাস্তরেণার্থ কনং ।৬। নাম বলেন পাঁপে 
গ্রন্বতিঃ | ব.। অন্য শুভক্িয়ানির্নায়াং লাসিমনমং | ৮। অশ্র্াধামে বিষুখে 
চ,মাযোপদেশঃ। ৯। শ্রুতেহপি নায়াং মাহাত্ম্য তত্রাপ্রীতিঃ। ১৮1 ইতি 
তেটৈতে সনৎকুমারেণ নারদং প্রতি উপদিষ্ট। বোধ্যাঃ || ১১।। 

করিরেন। এবং যিনি পরিনিষ্টিত, (অর্থাৎ আশ্বমন্থ) 

তিনি প্রতিষ্ঠিত হওতঃ লোক সংগ্রহ নিমিত্ত কার্ধয করিবেন । 
কিন্ত তৎপধ্যতে ভক্তিরই প্রাধান্ত রক্ষা পূর্বক, উহারই 

আনুন ক্র্িবেন ॥ ইতি ॥ ১০ ॥ 
এক্ষণে যে দশটী নামাপিরাধ শাস্ত্রে উক্ত আছে, তাঙাদি- 

গে পরিজ্ঞাঞ্থ করিতে কছিতেছেন। সাধুনিষ্দা। ১। 
স্রীরিষু হইতে শিবনামাদির স্থান্ত্য মনন । ২.1 গুরজনে 
অবৃজ! | ২৯ . শ্রুতি লং তমনুষাি শান পলিদ্দম॥1উ 1 

হরিনাম হিতে আর্থার রুদ্ধি। %। কতা, জাকাত 

রায়ে, গর্থকারনা 1.1 নাম বলে - ইচ্ছাপুর্বধব 



অইম প্রমেয়। ৮১ 

কষ্ণাবাপ্তি ফল! ভক্তি রেকান্তাত্রাভিধীয়তে । 
জ্ঞান বৈরাগ্য পূর্ববা সা ফলং দ্যঃ প্রকাশয়েহ ॥ ১২॥ 
% ইতি প্রমেয়-রত্বাবল্যাং বিশুদ্ধতক্তে মুক্তিপ্রদত্ব- 

০ প্রকরণং অষ্টমং প্রমেয়ং ॥ * 
০ম 

উপসংহরতি কৃষ্ণেতি একাস্তেতি। তদন্য ফলতায়াং তু অনেকাস্তত! 
ইতাার্থঃ। স চে জ্ঞানাদি পূর্ব স্যাৎ। তদ| কুষ্ণাবান্তি লক্ষণং ফলং সদাব্বরয়] 
প্রকাশয়ে, অন্যথা তু বিলপ্বেন। “তচ্ছদদ্দধানা মুনয়ে] জ্ঞান বৈরাগয যুক্তয়া | 
পশ্ান্ত্যাত্বনি চাতআ্মানং ভক্তায। শ্রুত গৃহীতয়।৮ ॥ ইত্যাদি শ্বৃতিঃ।| জ্ঞানং 

শান্্রীরং || ১২॥। 

* ইতি বিশুদ্ধতক্কে মুক্ত প্রদত্ব প্রকরণং ব্যাখ্যাতং || & 
সপন 

প্রবৃত্ভি | ৭। অন্য শুভক্রিয়ার সহিত নামের সমতা বোধ ।৮। 
শ্রদ্ধারহিত অথবা বিমুখ ধ্যক্তিতে নামোপদেশ। ৯। নাম- 
মাহাত্ব্য শ্রবণ করিয়া ও তাহাতে অপ্রীতি। ১০| এই 
দশটি নামাঁপরাধ। ইহাকে অতি ঘত্বপূর্ববক পরিবর্জন 
করিবে ॥ ১১ ॥ 

অতঃপর উপসংহার করিতেছেন 
পর্বের যে একান্ত ভক্তি অভিহিত হইয়াছে । এ ভক্তির 

এক মাত্র ফল শ্রীকৃ্ণ প্রাপ্তি । এই ভক্তি যদ্যপি উন্তান ও 

বৈরাগ্য পূর্্বিক! হয়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎই শ্রীরুষ্ণ- 
প্রাপ্তিরূপ স্বীয় ফল প্রকাশিত করে। অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান, 
ও বৈরাগাপুর্ধবক একান্ত ভক্তিতে শ্রীকৃঞ্ণ প্রাপ্তি ফল, অতি 
সত্বরেই প্রাপ্ত হওয়! যায়, অন্যথা কিছু বিলম্বে হয় ॥ ১২ ॥ 

*%* ইতি প্রমেফু রত্বাবলীতে বিশুদ্ধ ভক্তির মুক্তি- 
প্রদত্ব প্রকরণ নামক অষ্টম প্রমেয় ॥ £& 

৯৯ 



৮২ প্রমেয় রত্বাবলী। 

॥ অথ প্রত্যক্ষান্যান শব্াানামেব প্রমাণত্বং ॥ 

যথা গ্রীভাগবতে । 

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্থ মনুমানং চতুষ্টয়ং ॥ ইতি ॥ ১ 
প্রত্যক্ষেই্তর্ভবেদ্ষন্মা দৈতিহং তেন দেশিক? 1৬ 

ত্রীণ্যেব প্রমাণানি ইতি বক্ত,মাহ অথ প্রত্যক্ষেতি। প্রমাণানাং ত্রিত্ব মত্র 
গ্রমেয়ং । এবকারা দেতদনে)যষামুপমাদীন! মেষু ত্রিঘস্তর্ভাবান্নাধিক্য মিতি 

বেদান্তস্যমন্তকে প্রমাণ নিরূপণে দ্রষ্টব)ং | শ্রুতেঃগ্রাধান/ মভিপ্রেত্য পূর্ব্বং 

তামাহ শ্রুতি রিতি ॥ ১। 

নন্বৈতিহা মধিকং পঠি তত ত্রয়ং প্রমাণং কথমিতিচেত্, তত্রাহ প্রত্যক্ষেতন্ত- 
রিতি। অনির্দিষ্ট বক্ত কতাগত পারম্পর্ধ্য প্রসিদ্ধ মৈতিহাং ৷ যথা « ইহবটে 

যক্ষে। নিবসতি ” ইতি। তচ্চাদিমেন পুংস। দৃষ্টত্বাৎ প্রতাক্ষান্তর্গত মিতি ত্রয়- 
সপ 

অনন্তর, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও শব্দ, এই তিনটি প্রমাণই 

আঁচার্ধ্য স্বীকৃত । এতদ্যতিরিক্ত অন্যের অভিমত যে উপমাঁ- 
নাদি প্রমাণ, তাহার! আচার্ধ্যস্বীকুত এ তিনটি প্রমাণেরই 
অন্তর্ভূত হয়, ইহ। প্রতিপাদন করিতেছেন। 

প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিনটিই প্রমাঁণ। যথা, 
শ্রীভাগবতে । “শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, এঁতিহা, অনুমান, এই 

চাঁরিটি প্রমাণ ॥ ইতি ॥ ১ ॥ 
ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে, ঘে প্রথমতঃ কহিয়াছেন, 

প্রত্যক্ষাদি তিনটি মাত্রই প্রমাণ। কিন্তু তদ্দিষয়ে যে 
শ্রীমপ্ভীগবত বচন প্রমাণ, দেখাঁইয়াছেন, তাহাতে এতিম 
একটি অতিরিক্ত হওয়ায়, চারিটি প্রমাণ রূপে প্রতীতি- 
হেতুক স্ববাঁক্যবিরোধ হইতেছে । অতঙ্খব লিখিতেছেন। 

এঁতিছোর প্রত্যক্ষে অন্তর্ভাব হেতৃক, শ্রীমন্ মধ্বাচার্যয, 



নবম প্রমেয়। ও 

প্রমাণং ত্রিবিধং প্রাখ্যৎ তত্র মুখ্য! শ্রুতি 9ভবেৎ.॥ ২॥ 
প্রত্যক্ষ মনুমানঞ্চ ষৎ্সাচিব্যেন শুদ্ধিমৎ। 

মায়ামুণ্ডাবলোকাদে প্রত্যক্ষং ব্যভিচারি যত ॥ 

মেব প্রমাণং | দেশিকে। মধ্ব মুনিঃ॥ মনুশ্চৈব মাহ । পপ্প্রতাক্ষং চান্ুমানং চ 
শান্তং চ বিবিধাগমং | ত্রয়ং সুবিদিতং কা্যং ধর্দশুদ্ধিমভীগ্ল ত1221| ইতি || 
তত্র ত্রিষু প্রমাণেষু মধ্যে শ্রুতি স্বপৌরুষেয় বাক্য সংহতি যুখ্য। ভবেৎ, পর- 
মার্থ প্রমাপকত্বাৎ ॥২॥ 

মুখাত্বং দর্শয়তু মাহ প্রত্যক্ষ মিতি। য সাচিব্যেন যস্য সাহাযোন শুদ্ধি 
মত প্রমাজনকং | যথা? দুষ্টচরমায়ামুডস্য পুসঃ ভ্রান্ত্যা সতোংপ্যবিশ্বন্তে 

ত্রিবিধই প্রমাণ কহিয়াছেন। (অর্থাৎ যাহার বক্তাঁর নির্দেশ 
নাই, অথচ পরম্পর! প্রসিদ্ধ হইয়া আঁপিতেছে, তাহাঁকেই 
এঁতিহ্থ কহে। যেমন,” « এই বট বৃক্ষে ষক্ষ বাদ করে” 
এইরূপ একটী বাক্য চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রথমতঃ 
যে পুরুষ দেখিয়াছে, তাহার অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইয়াছে । 
স্থতরাং প্রত্যক্ষে অন্তর্ভাব হেতৃক, এঁতিহা ঘে একটী অতি- 
রিক্ত প্রমাণ, ইহা! স্বীকার করিতে হয় না। অতএব পুর্বেরবাক্ত- 
বাক্যের আর কোন মতেই বিরোধ আশঙ্কা হইতে পারিল 
না। এবং উক্ত প্রমাণব্রয়ের মধ্যে অপৌরুষেয় বাক্য 
আচতিই সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ ॥ ২ ॥ 

একমাত্র শ্রতিই যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ, ইহা পুনর্ধবার 
যুক্তি সহকারে কহিতেছেন। 

প্রত্যক্ষ ও অনুমান ইহার! উভয়েই শব্দগ্রমাণ সাহায্যে 
প্রমাজনক হয়, ইহ্* অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । কারণ 
মায়ামুণ্ডীবলোকনাদি স্থলেতে (অর্থাৎ ইন্দ্রজালাদি ছারা 
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অনুমা চাতিধূমেহদ্র বৃষ্টি নির্বাপিতাগিকে। 
ভান ক 

তদেব্দেমিত্যাকাশ বাণ্য। প্রত্যক্ষং পরিশুদ্ধং। যথ। চ ভোঃশীতার্ত।ঃ পথিকাঃ 

মাহন্মিন্ বহিং সম্ভাবয়ত, দৃষ্টং ময়! বৃষ্ট্যাইত্রাহধুন] স নির্বাণ: । কিন্ত অশ্মিন্ 

ধূমোদগরারিণি শৈলে সোইন্তি। ইত্যন্ুমানং চ পরিশুদ্ধং ॥ ষ্ন্তে তুতে 

সব্যভিচারে ভবত ইত্যাহ মায়েতি। যথ! মায়াবী কিঞ্চনসুণ্ং মায়য়। দর্শয়িতা 
আহ চৈত্রস্য মুণ্ডমিদমিতি | নচ তগতস্য। ইতি প্রত্যক্ষস্য ব্যভিচারঃ। বৃষ্টা। 
ততক্ষণনির্ধাপিতবহৌ চিরমাধকোদিত্বর ধূমে শৈলে, বডিমান্ ধূমবত্বাৎ। ইত্য- 

মিথ্যা! মুণ্ডাদি দর্শনে ) প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ ব্যভিচার হইতেছে । 
এবং যে পর্বতে তৎকাঁল বৃষ্টি দ্বার অগ্নি নির্ববাণ হইয়া, 
অধিকতর ধুম উখিত হইয়া থাকে । তাহাতে অনুমানের 
ব্যতিচার হইতেছে । অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমান উহার! 
উভয়েই স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে ॥ অর্থাৎ পুর্বে মায়ামুণ্ড দর্শনে 
একবার ফাহার অবিশ্বাস হইয়াছে । তাহাকে সত্যমুণ্ড দর্শন 
করাইলেও তিনি মিথ্যা রূপে বোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু 
সেই সময় যদি আকাশ বাণী হয়, যে “ইহা! সত্য” তাহা 

হুইলে পুনর্বার তাহার বিশ্বাস উদ্ভুত হয়। এবং এইরূপ, 
পর্বতে বৃষ্টি বারা অগ্নি নির্বাণ হুইয়! অধিকতর ধুম উত্থিত 
হওয়াতে অনুমানের ব্যভিচার হেতৃক, ঘিনি অবিশ্বস্ত হইয়া- 

ছেন। সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে যদি কেহ উপদেশ প্রদান করেন, 

ঘে আমি দেখিয়াছি এ পর্বতে বৃষ্টি দ্বারা! অগ্নি নির্ববাণ হেতুক 

ধুম উথ্থিত হইতেছে, উহাতে অগ্রি নাই। কিন্তু এই 

পর্বতে যে ধূম দেখিতে পাওয়া বাইতেছে, ইহাতে যথার্থ 
অগ্নিআছে। এস্থলে এ শব্দ প্রমাণ সাহায্য হেতুক বিশ্বাস 

উৎপত্তি হওয়ায় অনুমানও পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে । অতএব 
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অতঃ প্রমাঁণং তত্তচ্চ স্বতন্ত্র নৈব সম্মতং ॥ ৩। 
অনুকূলে। মতস্তকঃ শুক্ষস্ত পরিবর্জিতঃ ॥ ৪ ॥ 
তথাহি বাজসনেয়িনঃ ॥ 

আর্ত্। বা অরে দষ্টব্যঃ শ্োতব্যো মন্তব্যে। নিদিধ্যা- 
সিতব্যঃ ॥ ইতি ॥ 

মুমানস্য ব্যভিচারঃ। নেত্র জালাকরত্বা্দি ধূম লক্ষণং চাত্রান্ত্যেব। অত ইতি 

্ফটার্থং ॥ ৩।। 

তর্হানুমানং পরিত্যাজ্য মিতিচেৎ তত্রাহ অন্থুকুলইতি। শ্রুতার্থপোষকো- 
ইনুকুলঃ| তদ্বিরোধী তু প্রতিকূল ইত্যার্থঃ। ত্য ব্যাপ্তিগ্রছে শঙ্কা- 
নিবর্তকত্বেনানুমানাঙ্গকত্বাৎ তদস্বীকারেণ তদঙ্গিনোইনুমানস্যাপ্যস্বীকারো- 
বোধ্যঃ | 8 1 

অনুকূল তকীন্ীকারে শ্রুতিমাহ আত্মেতি। অরে মৈত্রেয়ি ! আত্মা হরি- 
ধরষ্টবাঃ সাক্ষাৎ কর্তব্যঃ| তত্র সাধনমাহ শ্রোতব্যঃ বৈদিকগুরুমুখাৎ শ্রোত্রেণ 

গ্রাহঃ। মন্তব্যঃ বেদান্থ্যায়িনা তকেণ নিশ্চেতব্যঃ। নিদিধ্যাসিতব্যো ধ্যাতবাঃ 

প্রত্যক্ষ ও অনুমান ইহারা উভয়েই স্বতন্ত্রর্ূপে প্রমাজনক 

হইতে পারে না। শব্দসাহাষ্যে প্রমাজনক হইয়া থাকে 

ইহাই সিদ্ধান্ত হইল ॥ ৩॥ 
কেবল শুষ্ক তর্কও যে পরিত্যাজ্য তাহাও কহিতেছেন। 

শ্রুত্যর্থ পোম্বক যে তর্ক তাহাই স্বীকার্ধ্য, ও তদ্বিপরীত 
বিরোধি তর্ক পরিত্যাজ্য হইয়াছে ॥ ৪ | 

অনুকূল তর্ক স্বীকার বিষয়ে শ্র্ততি দেখাইতেছেন। 
যথা, বাঁজননেয় শ্রতি। « অরে মৈত্রেয়ি! আত্মার 

সাক্ষাৎকার করিবে ।ঞ্এবং এ সাক্ষাৎকারের সাধনভূত, প্রথ- 
মতঃ বৈদিকগুরুমুখ হইতে শ্রবণ, ও শ্রবণ হইলে বেদানু- 
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কাঠকাঃ ॥ 

নৈষ! তর্কেণ মতি রাপণেয়। প্রোক্তান্যেন স্জ্ঞানায় 

প্রে্ঠ ॥ ইতি ॥ ৫ ॥ 
স্মৃতিশ্চ ॥ 

পূর্ববাপরাবিরোধেন কৌঁহত্রার্থোহভিমতো! ভবেগু । 

ইত্যাদ্য মৃহনং তর্ক? শুক্ষতর্কন্ত বর্জয়েৎ ॥ ইতি ॥ ৬॥ 
স্পা শিসিসস ৯ ৯০ ৯ “পপ পপ পাপ পা 

অত্র ধ্যানমেব বিধেয়মপ্রাপ্রত্বৎ স্বাধ্যায়বিধিপ্রাপ্তত্বাৎ শ্রবণস্য তওপ্রতিষ্ঠার্থ- 

স্বান্মননস্য চানুবাদ এব ॥ প্রতিকুলতর্কত্যাগে শ্রতিমাহ নৈষেতি। হে প্রেষ্ঠ! 
ছে নাঁচিকে ত' এষা ব্রহ্মজ্ঞানাহ1 মতি স্তবয়! শুক্ষেণ তকেণ নাপলেয় ন ভ্রংশ- 

নীয়1। তহি জ্ঞানং কথং ভবেৎ তত্রাহ প্রোন্তেতি। অন্যেন বৈদিকেন গুরুণ! 

প্রোক্তা উপ দষ্ট। সতী সা' স্ুজ্ঞানায় প্রমায়ৈ ভাবিনী ইত্যর্থঃ || ৫॥ 
উক্তাং ব্যবস্তাঁং গ্রমাণয়তি পূর্বাপরের্তি।। ৬ | 

ক এপাশ স্পা পাশা পাস পাস াীশীীশাীীীা টাটা শাপপাপপাপীপাপপীপিপী। 

যায়ী তর্ক দ্বার। উহাঁরই মনন (অর্থাৎ তদর্থ নিশ্চয়) এবং 
তদনন্তর নিদিধ্যাসন করিবে ৮ ॥ ইতি ॥ 

অনন্তর, প্রতিকূল তক (বেদ বিরোধি তক) পরিত্যাগ 
করিবার শ্রুতি দেখাইতেছেন। যথা, কঠোপনিষদে। “হে 
প্রেষ্ঠ ! নচিকেত! ব্রল্মজ্ঞানের যৌগ্য এই মতি, কেবল শুক্ষ- 
তর্ক দ্বার! ভ্রংশ কর! বিধেয় নহে। বেদজ্ঞ গুরু কর্তৃক 
শিক্ষিত। হইলে স্ুজ্ঞীনের নিমিত্ত হইবে” ॥ ইতি ॥ ৫ ॥ 

পুনশ্চ স্মৃতি প্রমাণ গ্রদর্শনপুর্ববক উক্ত ব্যবস্থা প্রমাণিত 
করিতেছেন। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে । যথা, “পূর্বাপর 
অবিরোধে কোন্ অর্থটি অভিমত হইতে পারে, ইত্যাদি 
উহনই তর্ক, এবং উহাঁই গ্রাহা। ঞগুক্ষ তর্ক পরিবর্জন 

করিবে? ॥ ৬ ॥ 
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না বেদবিছুষাং যম্মীৎ ব্রহ্মধী রুপজায়তে। 

যচ্চৌপনিষদং ব্রহ্ম তন্মানুখ্য। শ্রুতি মতা ॥ 
তথাহি শ্রর্থতঃ ॥ 

নাঁধেদবিন্মনুতে তং বৃহ্স্তং ॥ ইতি ॥ 

ওপনিষদং পুরুষং পুচ্ছামি ॥ ইতি চ॥ ৭। 

%* ইতি প্রমেয় রত্রাবল্যাং প্রমাণত্রিত্ব প্রকরণং 
নবমং প্রমেয়ং ॥ *& 

পাশপাশি াশাশাপাাপাস্পীপ শামস 

অনয়ব্যতিরেকাভ্যাং চ শঁতেঃ প্রাধান্যংদর্শয়ন্ উপসংহরতি নাবেদেতি | 

অবেদবিদুষাং বেদজ্ঞ/নরহিতানাং তার্কিকাদীনাং যন্ম্রাৎ ত্রহ্মবী নজায়তে | 
ইতি ব্যতিরেকঃ| যচ্চৌপনিষদং ব্রহ্ম ইত্যন্বর়শ্চ | নাবেদেত্যান্রাক্তার্থং|1৭ | 

* ইতি প্রমেয়রত্ব'বল্যাং প্রমাণত্রিত্ব গ্রাকরণং ব্যাগ্যাতং || % 

অনন্তর অন্বয়ও ব্যতিরেক দার! শ্রুতিরই প্রাধান্য প্রদর্শন 

পুরবক উপসংহার করিতেছেন । 
যেহেতু বেদজ্ঞানরহিত কেবল তাঁর্কিকাদির ব্রহ্মজ্ঞান 

হইতেই পারে না, কারণ ব্রহ্ম উপনিষৎ প্রতিপ্রাদ্য হয়েন । 
অনএব শ্রতিই মুখ্য প্রমীণ, ইহা মিণীত হইল ॥ 

বেদজ্ঞান ব্যতিরেকে ত্রহ্মজ্জান হইতে পারে না । এতদ্দি- 
ষয়ে শ্রুতি কহিতেছেন । শ্রুতি যথা, “বেদজ্ঞান রহিত ব্যক্তি 

কখনই ত্রহ্ম জানিতে পারে না” ॥ ইতি ॥ 
এবং ব্রহ্ম যে উপনিষৎ প্রতিপাদ্য তদ্িষয়েও শ্রুতি 

কহিতেছেন। যথা, “উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা 
করি” ॥ ইতি ॥ ৭ ॥ 

% ইতি প্রমেয়-রন্ত্রাবলীতে প্রমাণত্রিত্ব প্রকরণ নামক 
নবম প্রমেয় ॥ % 
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॥ এবমুক্তং প্রাচা ॥ 

শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগৎ তন্বতো- 
ভেদে! জীবগণ! হরে রনুচরা নীচৌচ্চভাবং গতাঃ। | 
মুক্তি নৈজস্থথামুভূতি রমলা ভক্তিশ্চ তৎুস:খন- 

মক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণ মখিলাম্নায়ৈক বেদ্যো হরিঃ ॥ 
ইতি ॥ 

যানি অন্মৎপুর্ববাচার্ষোণ প্রমেয়ান্্যপাস্তানি তান্যেবাত্র ময়াপীত্যাহ এব- 

মুক্তং প্রগতি, গ্রীমদিতি | অন্থচুর1ঃ দাঁসাঃ, নিত্যাশ্চ। নীচোচ্চ ভাবং সাধন- 

ভেদৈঃ ফল তারতম্যং। মুক্তি নৈজেতি। « মুক্তিহ্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যৰ- 

শ্থিতিঃ % ॥ ইতি শ্রীভাগবতাৎ। বৈুখ্যরচিতং দেবমানবাদ্দিভাবং তৎসামুখোন 

হিত্ব! সাক্ষাৎকৃতেন চিৎস্থখেন বিজ্ঞাতৃণ! শ্বরূপেণ স্থিতি মৃক্তিঃ ইত্যর্থঃ ॥ 

অনুবিজ্ঞান স্থুখং বিজ্ঞাতৃ হরেদাসভৃতং জীষ্গ্য নৈজং দূপং | দাস্যং চ তদ- 

জ্বিলাভাবিনাভৃত মিতি “মোক্ষং বিষ জ্বিলাভং” ইতানেনাবিরুদ্ধং || বিক- 
শিতার্থ মন্যৎ ॥ গ্রন্থ মুপসংহরং স্তস্যোপাদেয়ত্ব মাহ আনন্দেতি স্ফটার্থং ॥ 

এইরূপ্পে পৃর্বো্ত গ্রন্থ সমুদয়ে নয়টি প্রমেয় নির্ণয় 
করিয়া, &' নয়টি প্রমেয় যে কেবল স্বকপোল কল্পিত 
নহে। উহা পূর্ববাঁচার্ধ্য শ্রীমদানন্দ তীর্থ কর্তৃক প্রদর্শিত। 
ইহা প্রাচীন শ্লোক দ্বারা দৃঢ়তর করিবার মানসে কহিতে- 
ছেন। আমি যে নয়টি প্রমেয় প্রদর্শিত করিয়াছি । উহা। 

পূর্ববাচার্য্য কর্তৃক প্রদর্শিত, ইহা! প্রাচীনেরাও কহিয়াছেন। 
যথা, *শ্রীমন্মধবাচার্য্য মতে একমাত্র হরিই পরত্রয় বস্ত, 
জগৎ ও তদ্গত ভেদও সত্য, এবং জীবগণ হরির অনুচর, 
ও পরস্পর উচ্চ নীচভাব প্রাপ্ত, ( অর্থও সাঁধনভেদে তাহা- 
দিগের ফলগত তারতম্য হইয়া থাকে) জীবের নিজস্তখানু- 
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আঁনন্দতীর্ঘৈ রচিতানি যন্তাঁং প্রমেয় রত্বানি নবৈব সন্তি। . 
প্রমেয়রত্বাবলি-রাদরেণ প্রধীভি রেষ হৃদয়ে নিধেয়া ॥ 

সুত্তেহপি হদিস্বাভীষ্ন্ক,রণং মঙ্গলমাচরতি নিত্যমিতি | . অত্র শ্রীকুষ্ণঃ 

শ্রীরুষ্ণচৈতন্যঃ স্বপূর্বচতুর্থ রমিক মুরারিশ্চ ইতিত্রয়ঃ| গ্রাথম পক্ষে 
টৈতন্যাত্মা চিদ্বিগ্রহঃ॥ গজপতি গ্রাঁহগ্রস্তে! গজেন্দ্রঃ। দ্বিতীয়ে চৈতন্য- 
নাম! আত্ম! বিগ্রহঃ শচ্যাং জগন্নাথমিশ্রাৎ প্রকটঃ। গজপতিঃ প্রতাপ- 

রুদ্রে। বৃপতিঃ। তৃতীয়ে চৈতন্যাত্মা শগীম্থৃতনিবিষ্টচিত্বঃ | গজপতি গৌঁপাল- 
দাসাখ্যঃ কবিঃ ॥ 

| | 

ভবই মোক্ষ, (ইহাতে করিয়া পূর্বের্ব উক্ত হইয়াছে, যে 
বিষ্কুর চরণলাভই মোক্ষ, ইহার সহিত বিরোধ হইতে 
পারিল না, কারণ,জীব্*স্বরূপতই ভগবান্ হরির দাস, এ দাসত্ব 
তচ্চরণ লাভ বিনা হইতে পারে না । অতএব পূর্ববাক্যের 
সহিত আর বিরোধ হইল না) এবং তাহারঞ্সমল! ভক্তিই 
উক্ত মোক্ষের একমাত্র সাধন । এবং প্রত্যক্ষাদি তিনটি- 
মাত্র প্রমাণ, এবং ভগবান্ হরি অখিল বেদের বেদ্য ৮ ॥ 
ইতি ॥ ১ ্ 

এইরূপে গ্রন্থের উপসংহার পূর্বক, এক্ষণে তাহার উপা- 
দেয়তা কহিতেছেন। আনন্দতীর্ঘথ আচার্য যে সকল প্রমৈয় 
প্রদর্শিত করিয়াছেন। সেই সকল প্রমেয় এই প্রমেয়- 
রত্বাবলীতে নিবেশিত হইয়াছে । অতএব মনীষিগণ এই 
প্রমেয়-রত্বাবলী আদরপূর্ধবক হৃদয়ে ধারণ করিবেন ॥ ২ ॥ 

অনন্তর গ্রন্থ স্মাপনেও, চিতে স্বীয় অভীষউদেব স্ফ্তি 
প্রার্থনারপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন । 

১২ 



৯৯. প্রমেয় রত্বাবলী। 

 নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে চৈতন্যাত্বা মুরারি ন। | 
নিরবদ্যে। নিরব তিমান্ গজপতি রনুকম্পয়। যস্য ॥ 

% ইতি প্রমেয়-রত্বাবলী পুত্তি মগাঁৎ ॥ % 

বকর 

বেদাস্তবণগীশ কৃত প্রলাশা প্রমেয়রত্বাবলীকাস্তিমাল]। 

গোবিন্দ পাঁদান্ুজ ভক্তিভাজাং সভা সতাঁং লোচন রোচনীয়ং ॥। 

% ইতি গ্রমেয়রদ্বাবপ্যাঃ কাস্তিমালা টিপ্পনী সম্পূর্ণ। | * 

চৈতন্যাত্বা মুরারি আমাদিগের হুদয়ে নিত্য বাস করুন । 

খাঁর অনুকম্পয় গজপতি নিরবদ্য ও নির্কৃতিমান্ হুইয়া- 
ছিলেন ॥ ও ও ও ॥ 












